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20 2018_cR_00184 Aanvullend politiereglement - Dr. Spitaelslaan en
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclc<; de heer Guy Nechelpu! mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
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; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Nelly Lanis; de
heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries
Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; mevrouw Kimberly Michel; de heer Jan De Winne, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Brigitte Moyson;
de heer Sven Pletincx

Beschrijving

Aanleidins en doel
In januari 2018 werd er bij wijze van proef eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd
in de Dr. Spitaelslaan - gedeelte tussen de Berendries en de Blekerijstraat.

Het is ondertussen gewenst om de situatie te evalueren en te kiezen voor een definitieve inrichting,
rekening houdend met de opmerkingen van de bewoners. Reacties van de bewoners van de Dr.
Spitaelslaan waren overwegend positief. Bewoners van de Blekerijstraat formuleerden reeds hun
bezorgdheden en standpunt via een brief (zie bijlage), waarbij zij vragende partij zijn om ook de
Blekerijstraat gedeeltelijk enkelrichting te maken (= optie 3),

Alle bewoners kregen bovendien de kans om voorafgaandelijk hun voorkeur mee te delen via een
evaluatieformulier dat hen werd toegestuurd. Uit de bevraging blijkt ook een overwegende
meerderheid optie 3 te verkiezen.

Resultaten bevraging

Cptie 1 lt
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Sptie 2 F
)ptie 3 Iv
)ptie 4 b
)ptie 5 l:

Advies en motiverinq
We stellen voor om de huidige proefopstelling te behouden (enkelrichting in de Dr. Spitaelslaan,
gedeelte tussen de Berendries en de Blekerijstraat) en bijkomend eenrichtingsverkeer in te voeren in
de Blekerijstraat (gedeelte tussen de Trompstraat en de Dr. Spitaelslaan). De toegelaten rijrichting is
van de Trompstraat richting Dr. Spitaelslaan. Fietsers en bromfietsers klasse A blijven in beide
richtingen toegelaten. Deze rijrichting heeft 2 voordelen, namelijk de potentiëel gevaarlijke helling van
de Blekerijstraat wordt in opgaande richting genomen en de rijstromen kruisen elkaar niet.
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Juridische oronden
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;

De Gemeentewe!,

Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd.24 augustus 2018
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Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Aftikel 1
De huidige proefopstelling (enkelrichting in de Dr. Spitaelslaan, gedeelte tussen de Berendries en de
Blekerijstraat) wordt definitief en bijkomend wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de
Blekerijstraat (gedeelte tussen de Trompstraat en de Dr. Spitaelslaan). Fietsers en bromfietsers klasse
A blijven in beide richtingen toegelaten.

De signalisatie wordt aangepast overeenkomstig onderstaand signalisatieplan.
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1. Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd.24 augustus 2018.pdf

2018-CBS-00023 - ïjdelijk aanvullend politiereglement - Dr Spitaelslaan - maatregelen mbt
eenrichtingsverkeer, parkeerregeling en proefopstelling plantenbakken - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Jan De Winne, algemeen

1500 Halle, 23 oktober 2018

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Bertrand Demiddeleer
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