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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 mei 2019

STADSONTWIKKELING

15 2019_GR_00163 Aanvullend politiereglement - Cantecleer - Woonerf statuut 
- Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Joke Ots

Verontschuldigd:
de heer Sven Pletincx; mevrouw Goedele Van Ruysevelt

Beschrijving
Aanleiding en doel
Cantecleer – dit is een nieuwe verkaveling in het Heuvelpark - wordt binnenkort opgeleverd. Deze 
straat moet een statuut krijgen.
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Advies en motivering
Wij stellen voor om van deze straat een woonerf te maken.

Woonerven en erven zijn bijzondere plaatsen die het samengaan van voetgangers en gemotoriseerd 
verkeer toelaten en waar zowel de ene als de andere categorie alle beschikbare ruimte mag 
gebruiken. Het erf functioneert op basis van een gemengd gebruik van de openbare weg, in een 
context met traag gemotoriseerd verkeer. Spelende kinderen zijn ook toegelaten op de openbare weg.

Binnen een woonerf:

1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens 
toegelaten;

2° mogen bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten 
zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aan-zien van kinderen. Voetgangers 
mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4° a) is parkeren verboden, behalve:
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• op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een weg-bedekking in een andere 
kleur en waar de letter P aangebracht is;

• op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat;

b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting 
opgesteld worden.

De in- en uitgangen van de woonerven en erven worden aangeduid met de verkeersborden F12a en 
F12b.
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In de parkeerplaatsen moet dus een p aangebracht worden, zodanig dat deze herkenbaar zijn als 
parking.
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Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 19 april 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid > 2 - Veiligheid

Besluit
Artikel 1
De Cantecleer krijgt een woonerf statuut.  Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen 
van een verkeersbord F12a aan elke ingang en een verkeersbord F12b aan elke uitgang van de 
woonerf.

Artikel 2
De parkeerplaatsen binnen het woonerf worden aangeduid met een "p" op de grond

Artikel 3
Een afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en er zal 
worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 19 april 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift
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