zitting van donderdag 2 februari 2017
Aanwezig:

Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verkeer - Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Muggelei
Motivering
Aanleiding en context
Door de huidige en de geplande werken in Antwerpen en haar districten is het duidelijk dat de
Muggelei, die gedeeltelijk op grondgebied Deurne (Muggepad) ligt, gebruikt wordt als sluipweg. De
Muggelei is infrastructureel hiervoor niet geschikt. Daarom werd er in overleg met de schepen van
mobiliteit van Deurne en de consulent Openbaar domein bekeken wat de mogelijkheden zijn om dit te
vermijden.
De meest haalbare oplossing is deze straat af sluiten voor doorgaand verkeer door paaltjes te
plaatsen ter hoogte van de grens van Deurne, en aan het begin van de straat, langs de zijde van
Deurne. Zo wordt de straat doodlopend voor automobilisten komende van Wijnegem, en is ze enkel
toegankelijk voor zachte weggebruikers, komende van Deurne.
District Deurne en Gemeente Wijnegem streven er beide naar om dit voor 1 maart 2017 geïnstalleerd
te hebben.
Het te nemen verkeersreglement slaat op een gemeenteweg van Wijnegem en van Deurne.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen.
De wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
De raadsbeslissing van 20 oktober 2014 waarin de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende
reglementen op de gemeentewegen die zich op grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden
aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gedelegeerd.
Besluit:
Het college beslist:
Artikel 1
De Muggelei doorlopend (F45b) te maken, door het plaatsen van paaltjes ter hoogte van de grens van
Deurne, net na de huidige woningen, richting Deurne.
Er wordt een F45b geplaatst op de hoek met de Bijkhoevelaan.

Artikel 2
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens het college van burgemeester en schepenen.
get. Sysmans Emiel
get. Wynants Ivo
gemeentesecretaris
burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris

I. Wynants
burgemeester

