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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 18 december 2020

STADSONTWIKKELING

52 2020_CBS_01735 Maasdal - Tijdelijk aanvullend politiereglement - 
parkeerverbod en snelheidsmaatregelen - plaatsen 
rijbaanvernauwingen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer 
Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
Bewoners van het Maasdal klagen er over dat er te snel gereden wordt in hun straat. Dit wordt 
bevestigd door de politie. In afwachting van een volledige herinrichting van de straat is het 
voorstel om reeds een beperkt aantal ingrepen te doen, door middel van bloembakken en 
plooibakens. 

Advies en motivering
We stellen voor om langs beide zijden van het bos een rijbaanvernauwingen te plaatsen. 
Voertuigen die de bebouwde zone binnenrijden moeten voorrang verlenen.

We kunnen verwijzen naar de bijgevoegde plannen. Op 150 meter voor de hindernis wordt er 
een verkeersbord A7 (wegversmalling) geplaatst.  Ter hoogte van de hindernis een 
verkeerbord D1.

Aangezien het duidelijk is wie voorrang moet verlenen, namelijk diegene aan wiens kant de hindernis 
geplaatst is, moeten er geen verkeersbord B19/B21 geplaatst worden.

De politie is van oordeel dat er best een parkeerverbod wordt ingesteld juist voor en juist achter de 
bloembak. Hiertegen is geen bezwaar.

Er zijn 2 mogelijkheden:

Deze maatregel wordt uitgevoerd op het ogenblik dat het participatietraject "Dr. Spitaelslaan" ingaat, 
voor zover de bloembakken uit de Warande dan beschikbaar zijn.

Deze maatregel wordt uitgevoerd op het ogenblik dat de bakken in de Warande weggenomen worden.
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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;

De Gemeentewet;

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
geen financiële consequenties

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
In het Maasdal worden plantvakken geplaatst overeenkomstig bovenstaande plannen. Deze worden in 
proefopstelling geplaatst door middel van bloembakken. De maatregel gaat in bij het verwijderen van 
de  bloembakken in de Warande (voorzien in Januari 2021)

Artikel 2
5 meter voor en 5 meter na de te plaatsen hindernis wordt zolang deze proefopstelling er staat langs 
beide zijden van de straat een stilstaanverbod ingesteld. 

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen van verkeersborden E3 voorzien van een 
begin- of eindaanduiding.

Artikel 3
Een afschrift van dit tijdelijk aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde 
instanties en er zal voorzien worden in de voorgeschreven bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,



3/3

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


