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38 2016_GR_00211 Aanvullend politiereglement - Verkeersregeling gebied
tussen N28 en N7 (Beertsestraat - pachtersweg -
Hogemierstraat - Pajottenla ndstraat) - Goedkeu rin g

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselou mevrouw Anne Mattot; de
heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer
Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck;
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries
Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; de heer Jan
De Winne, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Marc Devillé; de heer Mark Demesmaeker; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving

Aanleidino en doel
Het mobiliteitsplan had een voorstel voor het gebied tussen de Edingensesteenweg en de
N i noofsesteenweg uitgewerkt.

Het college van burgemeester en schepenen was in een eerdere zitting van oordeel dat de
verkavelingswegen in het gebied tussen de N7 en N28 een landbouwwegstatuut krijgen. Dit om het
sluipverkeer maximaal te weren, Op sommige straten is er nu een regime waarbij enkel plaatselijk
verkeer en landbouvwoertuigen toegelaten zijn. In het kader van de eenvormigheid worden deze
wegen ook als wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters
geselecteerd.

Er wordt tevens voorgesteld om in de Beertsestraat (tussen de Haagstraat en de bebouwde kom) en
in de Haagstraat de snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur.

Dit dossier werd in het verleden met de politie doorgesproken (zowel binnen als buiten
mobiliteitsplatform), Er werd maximaal rekening gehouden met hun advies, Vandaar dat er geen apart
advies is opgenomen,
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Advies en motiverinq
De Beertsestraat, tussen de Haagstraat en de grens met pepingen, de pachtersweg, de
Hogemierstraat en de Pajottenlandstraat - tussen de Dassenveldstraat en de Hogemierstraat, zijn
wegen die aangelegd werden in functie van de landbouw, met recreatief medegebruik. Het is dan ook
logisch dat deze wegen voorbehouden worden voor deze categorieën. Dit kan door het plaatsen van
een verkeersbord F99c en F10lC (weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers
en ruiters).

F99c F101C

Enkel volgende weggebruikers hebben toegang tot deze wegen:

1' De weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang
geplaatst worden. We stellen voor om landbouvwoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers toegang
te geven;
2. Voerluigen van en naar de aanliggende percelen;
3. Niet-gemotoriseerde drie- en vienruielers;
4' Voertuigen voor onderhoud, afualophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.

Het begin van de wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters,
wordt aangeduid met het verkeersbord F99c en het einde met het verkeersbord F101c.

Voetgangers, fietsers en ruiters mogen de ganse breedte van de genoemde wegen gebruiken. Zij
mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet
in gevaar brengen en niet hinderen. Het gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder de
landbouvwoertuigen, moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers en ruiters,

De snelheid is op deze wegen beperkt tot 30 km per uur.

We stellen dan ook voor om volgende wegen in te richten tot "wegen voorbehouden voor
landbouwvoertui gen, voetga ngers, fietsers en ruiters,,:

- Beertsestraat tussen de Haagstraat en de grens met pepingen;

- Pachtersweg;

- Hogemierstraat en de Pajottenlandstraat (tussen de Dassenveldstraat en de Hogemierstraat)

De straten die op onderstaand plannetje blauw aangeduid zijn zouden het statuut van weg
voorbehouden voor landbouwvoeftuigen, voetgangers, fietsers en ruiters krijgen.
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Een aantal van deze straten hebben nu een statuut van "gesloten voor alle verkeer met uitzondering
van landbouvwoertuigen en plaatselijk verkeer". De borden F99c hebben grosso modo dezelfde
betekenis, Gelet op de eenvormigheid kunnen we hier dus ook best verkeersborden F99c en F10lc
plaatsen,

We hebben voor wat betreft de Beertsestraat, tussen de Haagstraat en de grens met Pepingen, de
vraag gesteld aan de gemeente Pepingen omtrent het plaatsen van verkeersborden F99c en F101c.
Deze reageerde hier eerder negatief op en vroegen om bijkomende motivatie, hetgeen hen ook werd
bezorgd. Hierop hebben we geen reactie meer gekregen. Wij stellen voor om het reglement toch goed
te keuren, en als blijkt dat ze er niet mee akkoord kunnen gaan, het dossier verder te bespreken in
een intergemeentelijke begeleidingscommissie en eventueelvoorleggen aan een kwaliteitsbewaker.

In de Beertsestraat (gedeelte tussen Haagstraat en bebouwde kom) zou alle verkeer toegelaten
blijven. Hier kan best een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ingevoerd worden. Na invoering
van de 30 kilometer worden best rijbaankussens geplaatst, Dit maakt voorwerp uit van een ander
dossier.
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Deze 30 kilometer per uur is wenselijk om het snelheidsverschil tussen fietsers en andere voertuigen
weg te werken.

Juridische qronden
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 Besluitvan 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

De Gemeentewet;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 23 september 2016,

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
geen fi nanciële consequenties

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit

Aftikel 1
Akkoord te gaan om de volgende straten het statuut van weg voorbehouden voor
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters te geven:

- Beertsestraat tussen de Haagstraat en de grens met pepingen;

- Pachtersweg;

- Hogemierstraat;

- Pajottenlandstraat - tussen de Dassenveldstraat en de Hogemierstraat.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen van verkeersborden F99c en F10lc.

AÊikel2
In de Beertsestraat (gedeelte tussen Haagstraat en bebouwde kom) en in de Haagstraat wordt een
snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ingevoerd.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden F4a en F4b aan
het begin en einde van de zone.

Artikel 3
Een afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en er zal
worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking,
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2016_CBS_00 118 - verkeersregeling gebied tussen N28 en N7 - beslissing - Goedkeuring

2016-CBS-00158 - verkeersregeling gebied tussen N28 en N7 - beslissing - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 22 mei 2018

De voorzitter van de

de heer Jan De Winne, algemeen di de heer Bertrand Demiddeleer
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