zitting van donderdag 28 mei 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 met betrekking tot de politie van het wegverkeer Wommelgemsteenweg 3
Motivering
Aanleiding en context
De nieuwe vrachtwagen aangekocht door de Dienst Werken van de gemeente Wijnegem heeft een
grotere draaicirkel dan de andere voertuigen.
Omdat deze vrachtwagen eveneens zal ingezet worden voor o.a. het strooien, moet er te allen tijde
een parkeerverbod worden voorzien aan de overzijde van de uitrit, ter hoogte van de inrit van de
Chirolokalen.
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 gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 waarin de bevoegdheid voor de aanvullende
verkeersreglementen werd gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
Adviezen
Het positief advies van de verkeersexpertise van politie Minos, 12 mei 2015:
“De politie MINOS Verkeersexpertise verleent positief advies om een parkeerverbod uit te breiden / in
te voeren, op de vermelde locatie conform de bezorgde schets.
Indien paaltjes op de rijbaan worden geplaatst dient u te zorgen dat ze goed zichtbaar worden
opgesteld, vooral i.f.v. de duisternis (retro/reflecterend materiaal).
Bovendien dient een gevaarsbord A7a (wegversmalling) geplaatst te worden indien de versmalling
van de rijbaan omwille van de aanwezigheid van de paaltjes ten minste 1 meter bedraagt.”
Besluit
Het college beslist:
Artikel 1
Het parkeerverbod uit te breiden op de Wommelgemsteenweg, ter hoogte van nr. 18 – 20, door het
aanbrengen van 4 flexibele palen in retroreflecterend materiaal en een gele onderbroken markering op
de stoeprand. Er wordt er gevaarsbord A7c (versmalling rechterzijde) met onderbord 60 m geplaatst,
komende van de Turnhoutsebaan op 60 m van de hindernis, bijkomend aan de paal met het
verkeersbord F19.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement
Verkeersveiligheid.
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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
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