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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 maart 2019

STADSONTWIKKELING

27 2019_GR_00097 Aanvullend politiereglement  - Beerstestraat en 
Pachtersweg - Plaatsen van twee tractorsluizen - 
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; de heer 
Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer 
Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Sven Pletincx; mevrouw 
Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer 
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; 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 Anne Mattot; de heer Rogier Lindemans; mevrouw Eva Demesmaeker

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker

Beschrijving
Aanleiding en doel
In de Beerstestraat en Kiethomstraat werd een 4-tal maanden geleden een nieuwe regeling ingevoerd 
waarbij enkel de fietsers, landbouwvoertuigen en inwoners de weg mogen gebruiken. Bijhorende 
signalisatie werd hiervoor reeds geplaatst.

Zowel Halle als Pepingen krijgen heel wat meldingen van fietsers die ons erop wijzen dat 
autobestuurders (sluikrijders) frequent de nieuwe regeling aan hun laars lappen. Dit creëert een 
gevaarlijke situatie voor fietsers die zich op de weg bevinden.

Aan het college werd voorgesteld om op twee locaties tractorsluizen te voorzien zodat de doorgang 
fysiek onmogelijk wordt gemaakt voor auto’s. Echter dienden de locaties op vraag van het college 
verder afgetoetst te worden met de veiligheidscel en een delegatie van landbouwers gelegen in de 
nabije omgeving. Deze overlegmomenten hebben ondertussen plaatsgevonden en in samenspraak is 
er een voorstel, dewelke we nu zullen voorleggen ter goedkeuring.
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Advies en motivering
Er vonden twee overlegmomenten plaats, één met de veiligheidscel en één met een delegatie van 
landbouwers die gronden in de nabije omgeving gelegen hebben. De voorgestelde locaties werden 
met hun afgetoetst. Hieruit kwamen twee voorkeurlocaties naar voor:

Locatie 1: Beerstestraat

Optie 1:

Veiligheidscel stelt voor om de tractorsluis te voorzien op de grens tussen Halle met Pepingen. Voor 
hulpdiensten is deze locatie duidelijker te communiceren naar de verschillende hulp ploegen toe. Ook 
de delegatie van landbouwers hebben hier geen bezwaar tegen.

Optie 2:

We kregen de opmerking van een bewoner van Pepingen die een landbouwgrond met schuur gelegen 
heeft in de Beertsestraat (zie rode cirkel). Omdat deze persoon in Beert woont, betekent dit een grote 
omrij voor deze persoon. Het plaatsen van tractorsluizen zal echter steeds een invloed hebben op de 
omrij van bewoners van Pepingen die naar Halle rijden en vice versa. Voor bewoners van de 
Kiethomstraat die bv. werken in Halle is de omrij onoverkomelijk.



3/8

Een alternatieve locatie zou een 400 meter verderop zijn, vlak na de schuur. Dit is slechts 400 meter 
van de grens met Pepingen. Ons lijkt dit een correct compromis. Aangezien er geen woningen zijn 
gelegen tussen de grens met Pepingen en deze locatie, heeft dit in se geen grote impact voor de 
hulpdiensten. 

Locatie 2: Pachtersweg

Oorspronkelijk voorstel was om in de Hogemierstraat een tractorsluis te voorzien. Echter blijkt dit voor 
hulpdiensten een belangrijke noodroute te zijn indien de overweg door een stroompanne niet 
toegankelijk is. Daarom stellen we voor om een tractorsluis te voorzien in de Pachtersweg. Via een 
omrij kunnen hulpdiensten in dat geval wel steeds tot hun bestemming geraken.

De delegatie acht zich akkoord met deze locatie, zolang er 4 meter open ruimte overblijft (zie rubriek 
opstelling tractorsluizen). Bietentransporteurs lieten weten dat dit voor hun geen probleem stelt.
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We stellen voor om op de voorgestelde locatie in de Pachtersweg een tractorsluis te voorzien.  

Opstelling tractorsluizen 

Veiligheidscel liet weten dat brandweervervoer niet over de tractorsluisen kunnen rijden. Echter 
hoeven we niets aan de opstelling en hoogte van de tractorsluizen te wijzigen, zolang zij steeds via 
een omrij de locatie kunnen bereiken. Hiermee hebben we dan ook rekening gehouden bij de twee 
voorgestelde locaties.  

Wat betreft de breedte van de weg dringen de landbouwers er echter op aan om 4 meter open ruimte 
voor bepaalde machines met licentie uitzonderlijk vervoer te behouden. Daarom stellen we voor om in 
de plaats van 1 tractorsluis in het midden en 2 paaltjes aan weerszijden, te werken met 3 
tractorsluizen zodat er voldoende open ruimte overblijft. Hoogte van 0,25 m is OK.

Om de doorgang van landbouwvoertuigen mogelijk te houden stellen we voor om 3 tractorsluizen te 
voorzien, waarvan de tractorsluis in het midden met afmetingen H 0,25 m B 0,50 m D 0,50 m en aan 
weerzijden tractorsluizen met afmetingen H 0,25 m B 0,25 m D 0,50 m. Elke tractorsluis wordt 
voorzien van reflectoren.

Rekening houdende met bovenstaande ziet de opstelling er als volgt uit:
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Signalisatie en plaatsing: 

Onze uitvoeringsdienst zal de tractorsluizen ter plaatse vervaardigen. Enkele voorbeelden kunnen 
jullie op onderstaande foto’s zien.

Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord A51 met afstandsbepaling en onderbord met 
opschrift “Tractorsluis H=25cm Beperkte doorgang”, een 30 meter voor en na de tractorsluis.
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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.

- Decreet Lokaal Bestuur.

- Collegebeslissin dd. 22 februari 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
3 - Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur > 1 - Een goed onderhouden, 
veilig en toegankelijk openbaar domein > 1 - inrichting en onderhoud weginfrastructuur

Advies
Hulpdiensten
Gunstig advies

Delegatie landbouwers
Gunstig advies

Politie
Gunstig advies
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Besluit
Artikel 1
Akkoord om op de voorgestelde locaties in de Beertsestraat (optie 2) en de Pachtersweg tractorsluizen 
te voorzien volgens de voorgestelde opstelling. Elke tractorsluis wordt van reflectoren voorzien. 
Plaatsing gebeurt door eigen uitvoeringsdienst.

Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord A51 met afstandsbepaling en onderbord met 
opschrift “Tractorsluis H=25cm Beperkte doorgang”, een 30 meter voor en na de tractorsluis.

Artikel 2
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de gemeente Pepingen.

Artikel 3
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties 
en zal ter kennis worden gegeven aan de heer Gouverneur in overeenstemming met artikel 28 van het 
Decreet van 28 april 1993 en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Beslissing College van Burgemeester en Schepene dd. 22 februari 2019.pdf

Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_01666 - Beertsestraat en Hogemierstraat - plaatsen van twee tractorsluizen  - 

Aanvullend politiereglement  - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift


