zitting van donderdag 30 juli 2015
Aanwezig:

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

Verkeer - Aanvullend reglement op het wegverkeer - Woonerf - OCMW site en tuin ‘t Gasthuis
Motivering
Aanleiding en context
In het kader van de tuin- en omgevingsaanleg nieuwbouw WZC is het idee ontstaan om de huidige
site van het OCMW Wijnegem en de tuin van ’t Gasthuis in te richten als woonerf.
De voordelen van een woonerf zijn o.m. :
‐ De positieve benadering : er moeten minder verbodsborden geplaatst worden
‐ Er geldt een maximum snelheid van 20 km per uur
‐ Parkeren is slechts toegestaan in de daarvoor aangeduide vakken
‐ Voetgangers mogen gebruik maken van de volledige breedte van de weg
‐ Spelen is toegelaten
Op deze wijze kunnen o.a. volgende problemen verhinderd worden:
‐ Te snel rijden op de toegangswegen
‐ Het bannen van fout geparkeerde voertuigen
De tuin van het ’t Gasthuis grenst aan de OCMW site. Het is logisch om deze 2 gebieden een zelfde
statuut te geven. Zo ontstaat een groot woonerfgebied.
Het advies van de verkeerstechnische politie van de zone Minos is positief mits een aantal technische
aanpassingen.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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 bevoegdheid voor de aanvullende verkeersreglementen op 20/10/2014 werd gedelegeerd aan het
college.
Besluit
Het college beslist:
Artikel 1
De OCMW-site en de tuin van ’t Gasthuis in te richten als woonerf. De regelgeving voor het
verwijderen en plaatsen van de verkeersborden en tekens worden in acht genomen.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement
Verkeersveiligheid

wordt

ter

kennisgeving

overgemaakt

aan

Beleid

Mobiliteit

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

en

