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Aanvullend verkeersreglement over het
wegverkeer - Verbod om te fietsen in bepaalde
straten - Goedkeuren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Steven Vandeput, burgemeester-voorzitter; de heer Marc Schepers, schepen;
mevrouw Lies Jans, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne,
schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Peter
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd:
de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Koen
Deconinck, algemeen directeur; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur

Beschrijving
Aanleiding en context
Wanneer de stad beslist om op een bepaalde plaats een welbepaalde
verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het
plaatsen van de correcte verkeerstekens. Voor het plaatsen van verkeerstekens
die verplichtingen opleggen aan weggebruikers, moet een politieverordening
worden genomen door een bevoegde overheid.
Argumentatie
In functie van de verkeersveiligheid en het comfort in de voetgangerszone, wenst
het stadsbestuur fietsen te verbieden tussen 11 uur en 18 uur van maandag tot en
met zaterdag, in volgende winkel-wandelstraten Koning Albertstraat, Hoogstraat,
Demerstraat, Maastrichterstraat, Grote Markt, Kortstraat en Molenpoort met
uitzondering van politie, hulpdiensten en mindervaliden.
Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en
latere wijzigingen.
 Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement
betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg en latere wijzigingen.
 Het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens.
 Omzendbrief MOW/2009/1 van 3 april 2009
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 Het Ministrieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van
werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en latere
wijzigingen
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Beslissing van de gemeenteraad om de bevoegdheid om opstellen
gemeentelijk aanvullende reglementen over het wegverkeer te delegeren
naar het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat:
op de Koning Albertstraat van Guffenslaan tot Grote Markt in beide richtingen;
op de Hoogstraat van Grote Markt tot Lombaardstraat in beide richtingen;
op de Demerstraat van Molenpoort tot Lombaardstraat in beide richtingen;
op de Maastrichterstraat van Grote Markt tot Sint-Jozefstraat in beide richtingen;
op de Grote Markt, in beide richtingen
op de Kortstraat tussen Grote Markt en Vismarkt in beide richtingen;
op de Molenpoort tussen Demerstraat en Gasthuisstraat in beide richtingen (vanaf
maart 2020);
op de Kattegat tussen Gasthuisstraat en Thonissenlaan in beide richtingen (vanaf
maart 2020); volgende maatregelen worden ingevoerd:
de toegang is verboden voor bestuurders van rijwielen van maandag tot en met
zaterdag met uitzondering van politie, hulpdiensten en mindervaliden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C11
- onderbord maandag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur, uitgezonderd politie
en huldiensten en mindervaliden.
Artikel 2
Invoering vanaf maandag 1 juli 2019, tenzij anders vermeld.
Artikel 3
Dit besluit vervang besluit 2019_CBS_01963 van 23 mei 2019

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_01963 - Aanvullend verkeersreglement over het wegverkeer Verbod om te fietsen in bepaalde straten - Goedkeuren
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Koen Deconinck
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burgemeester-voorzitter
Steven Vandeput
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