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4 2018_cR_00040 Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg
(Breedhout) - Aanbrengen zebrapad en inrichting van twee
parkeerplaatsen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclcr; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne MattoU de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; 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; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Joke Ots

Beschrijving

Aanleidinq en doel
Er is een vraag om een bijkomend zebrapad aan te brengen op de Lenniksesteenweg in Breedhout

Advies en motiverino
In de Lenniksesteenweg is ter hoogte van de Wedemstraat een bushokje. Bewoners klagen dat
kinderen, maar ook volwassenen die ter hoogte van de bushalte uitstappen niet op een veilige manier
naar de overzijde van de straat kunnen,
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Aangezien dit in de onmiddelijke omgeving van een schoolomgeving gelegen is, is er niet direct een

bezwaar om hier een zebrapad aan te brengen,

Wij stellen dus voor om hier een zebrapad aan te brengen, en 2 parkeerplaatsen voor
personenwagens aan te duiden op de berm, zodanig dat er steeds een veilige doorgang is voor
voetgangers tussen bushalte en zebrapad,

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
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,

- De Gemeentewet.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 16 februari 2018

Financiële en beleidsinformatie
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Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Artikel 1
Op de Lenniksesteenweg wordt ter hoogte van het kruispunt met de Wedemstraat (kant richting
Halle) een zebrapad aangebracht.

Artikel 2
In de Lennikesteenweg worden in de berm tussen de bushalte, schuin over de kerk, en de
Wedemstraat 2 parkeerplaatsen ingericht.

Deze plaatsen zullen gesignaleerd worden door het aanbrengen van 2 verkeersborden E9b met begin-
of eindaanduiding.

1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 16 februari 2018,pdf
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2017_GR_00164 - Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - Aanvullend politiereglement -
Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 27 maart20tB

De secretaris van de De voorzitter van de

Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer
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