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 - Bergenstraat
Motivering
Aanleiding en context
Er werden reeds verschillende maatregelen genomen om de verkeersdrukte in de schoolomgeving
aan te pakken. Zo wordt de Schoolstraat tussen de Bergenstraat en de Kerkhofstraat bij aanvang en
einde van de schooldagen autoluw gemaakt door het plaatsen van nadarbarelen.
Aansluitend wenst het college om de Bergenstraat vanaf de uitrit van de parking van Delhaize tot aan
de Schoolstraat in te richting voor éénrichtingsverkeer.
Er wordt naar gestreefd om dit reglement in werking te laten gaan vanaf 1 april 2017.
Het te nemen verkeersreglement slaat uitsluitend op een gemeenteweg.
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 Bergenstraat tussen de uitrit van de parking van Delhaize en de Schoolstraat in te richten voor
éénrichtingsverkeer, richting Schoolstraat.
Volgende signalisatie wordt aangebracht in de Bergenstraat:
‐ Net na de uitrit van de parking, richting Schoolstraat, F19
‐ Aan de zijde van de Schoolstraat, C1 met onderbord M3
‐ Ter hoogte van huisnummer 18, richting Veldstraat, A39
‐ De parkeerstrook voor de ingang van de lagere school wordt een strook voor links parkeren,
rijrichting Schoolstraat: het huidige verkeersbord E1 wordt verwijderd, en wordt vervangen
door E9b (rijrichting Schoolstraat)
‐ Het huidige bord E9b (voor de ingang van de school) wordt verwijderd
Volgende signalisatie wordt aangebracht in de Schoolstraat, hoek Bergenstraat, ter hoogte van de
lagere School:
‐ C31b met onderbord M3

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

