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Zitting van 30 april 2019
STADSONTWIKKELING

29 2019 GR 00159 Aanvullend politiereglement - Broekborre -
Voorrangsregeling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Beftrand 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; 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 Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; 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

Verontschuldigd:
mevrouw Joke Ots; de heer Jeroen Hofmans

Beschrijving
Aanleidino en doel
TÍjdens de collegezitting van 0210312018 werd de plaatsing van hindernispaaltjes goedgekeurd. Een

groot deel van de paaltjes werden onmiddellijk geplaatst, een ander deel diende bijbesteld te worden.

De bijkomende paaltjes werden ondertussen geleverd en op 09/04/2019 geplaatst. Door de paaltjes is

er een smalle doorgang. Politie is vragende partij om de voorrang hier te regelen.

Advies en motiverino
In de collegezitting van 0210312018 ging het college reeds principieel akkoord met de plaatsing van
verkeersborden 821 en 819 om de voorrangsregel op de wegversmalling duidelijk te maken.

We stellen voor om in de Broekborre ter hoogte van de wegversmalling een verkeersbord 821 te
plaatsen voor verkeer komende van de Sint-Rochuswijk, en een verkeersbord 819 voor verkeer
komende van de Vandenpeereboomstraat.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen werden er op het moment van de plaatsing op 0910412079
reeds verkeersborden 819 en B21 op voet geplaatst ter hoogte van de wegversmalling. Na

goedkeuring worden de verkeersborden op vaste grijze verkeerspalen bevestigd.
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Juridische qronden
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer.
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- 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.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 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
Politie
Gunstig advies

Besluit

AÉikel 1

Akkoord om de voorrangsregel op de wegversmalling in de Broekborre duidelijk te maken.

De maatregel wordt ter hoogte van de wegversmalling gesignaleerd door het plaatsen van een
verkeersbord 821 voor verkeer komende van de Sint-Rochuswijk, en een verkeersbord 819 voor
verkeer komende van de Vandenpeereboomstraat,

AÉikel 2
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaaK 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 schepenen dd. 12 april 2019.pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 2 maaft 2018.pdf

Gekoppelde besluiten
' 2018-CBS-00356 - Nieuw voetpad KTA - Plaatsing verkeerspaalges - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Atgemeen Directeur
van de

Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift
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