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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 10 augustus 2018

ORGANISATIE EN GRONDGEBIEDSZAKEN

55 2018_CBS_01266 Tijdelijk aanvullend politiereglement  - Omgeving 
Nederhem – evaluatie en bijkomende maatregelen - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; de heer Eddy Buelinckx; mevrouw Peggy 
Massien; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Jan De Winne, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Guy Nechelput; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx

Beschrijving
Aanleiding en doel
Sinds 12 juli 2018 werd de nieuwe parkeer- en circulatieregeling in de omgeving van Nederhem 
ingevoerd. Ondertussen is het aangewezen om de nieuwe verkeerssituatie te evalueren, rekening 
houdende met de opmerkingen en suggesties die we de afgelopen weken ontvingen via mail, post en 
sociale media.

We stellen hierbij enkele aanpassingen voor die op relatief korte tijd kunnen worden uitgevoerd.

Advies en motivering
Hieronder geven we een opsomming van de meest voorkomende opmerkingen, dit met het advies van 
de cel mobiliteit.

1)    Gevaarlijke fietsoversteken Spoorwegstraat - Porseleinstraat

Probleemschets: 

Fietsers die komende van de Spoorwegstraat via de Porseleinstraat naar de J. Laroystraat/F. 
Roggemanskaai fietsen en vice versa, dienen hierbij twee oversteken te maken (zie rode aanduiding 
op plannetje). Bij beide oversteken dienen fietsers voorrang te geven aan autoverkeer, maar ondanks 
de correcte signalisatie en wegmarkering leidt dit tot gevaarlijke situaties waarbij sommige fietsers de 
straat oversteken zonder voorrang te verlenen.
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Op termijn is het de bedoeling dat oversteek 2 (de oversteek waar op dit moment de gevaarlijkste 
situaties ontstaan) verdwijnt en fietsers onmiddellijk terecht komen op de fietssnelweg in de F. 
Roggemanskaai. Echter is de aanleg van de fietssnelweg pas voorzien in 2019-2020.

Voorstel cel MOB: 

We stellen voor om het voetpad aan de rechterzijde van de Porseleinstraat om te vormen tot een 
gemengd fiets-voetpad (zie blauwe aanduiding), tot de aanleg van de nieuwe fietssnelweg in 2019-
2020 in de J. laroystraat – F. Roggemanskaai. Fietsers hoeven zo geen twee oversteken te maken, 
wat tot veiligere situaties zal leiden. Het gemengd fiets-voetpad wordt ter hoogte van de twee 
fietsoversteken gesignaleerd door een verkeersborden D10.

D10

In de J. Laroystraat en de F. Roggemanskaai worden twee bordjes geplaatst ten behoeve van de 
fietsers met opschrift “gevaarlijk kruispunt” – te plaatsen een 50 meter voor kruispunt met de 
Porseleinstraat.

2)    Regeling verkeerslichten

Probleemschets:

Verkeerslichten verspringen snel voor voetgangers. Voor wagens betekent dit een vlottere 
doorstroombaarheid, voor voetgangers echter is dit minder aangenaam.
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Voorstel cel MOB:

De verkeerslichten werden zodanig ingesteld om een vlotte doorstroombaarheid van autoverkeer op 
dit punt te waarborgen, rekening houdende met een comfortabele tijd voor voetgangers om over te 
steken. Ook is er nog steeds een veelgebruikte voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het 
rondpunt Nederhem.

Bovendien beschikken de verkeerslichten over geen detectiesysteem. 

We stellen voor om de situatie vanaf de start van het nieuwe schooljaar te evalueren, en voorlopig 
niets te veranderen aan de instelling van de verkeerslichten.

3)    Ontbrekende stop-streep aan verkeerslichten?

Probleemschets:

Aan het verkeerslicht aan de kant van het zwembad, als je vanuit Halle komt, staat geen stopstreep 
om af te slaan richting Nederhem. Voor autobestuurders is dit verwarrend. Sommige autobestuurders 
denken dat het rood licht niet van toepassing is als je links wilt afslaan, omdat hier geen stop-streep 
staat.

Voorstel cel MOB:

Art. 61.1.2° van de wegcode stelt duidelijk dat een rood licht betekent dat het verboden is de 
stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden. Praktijk toont echter 
aan dat heel wat autobestuurders deze regel negeren of er geen weet van hebben.

Gezien de vele overstekende voetgangersop dit punt, stellen we voor om een bijkomende stop-streep 
te schilderen op het wegdek. Dit zal door de eigen uitvoeringsdienst uitgevoerd worden. Gezien de 
eerstvolgende Gemeenteraadszitting pas op 4 september zal plaatsvinden, vragen we aan het college 
van burgemeester en schepenen reeds de goedkeuring om de wegmarkering (stopstreep) reeds voor 
de start van het nieuwe schooljaar te voorzien. Verkeer is in de maand augustus veel beperkter.

4)    Plooibakens om doorgang fysiek af te sluiten voor auto’s

Probleemschets: 

De J. Laroystraat – gedeelte tussen rondpunt Nederhem en Kanaalbrugstraat – werd sinds 12 juli 
afgesloten voor autoverkeer. Dit gedeelte is voorbehouden voor voetgangers, fietsers, bromfietsers 
klasse A en speedpedelecs. Omdat dit gedeelte enkel d.m.v. verkeersborden, en niet fysiek, werd 
afgesloten, reden heel wat autobestuurders deze voetgangerszone is. Dit leidde tot zeer gevaarlijke 
situaties.

Het kruispunt J. Larostraat met het rondpunt Nederhem fysiek afsluiten is geen oplossing gezien de 
in- en uitgang van het werfverkeer van de verkaveling van de aannemer Van Roey hier is.

Voorstel cel MOB: 

Op vraag van politie en schepencollege diende hier spoedig een oplossing gezocht te worden. Er 
werden ter hoogte van het kruispunt met de Kanaalbrugstraat (zie rode ster op plannetje) vijf 
plooibakens geplaatst waardoor de toegang fysiek werd afgesloten voor autoverkeer. Nadeel is dat 
auto’s komende van het rondpunt van Nederhem samen met het werfverkeer nog steeds de straat 
kunnen inrijden. Echter kunnen zij niet doorrijden ter hoogte van de Kanaalbrugstraat en dienen zij 
alsnog te keren.
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We stellen voor om de vijf plooibakens te laten staan totdat de straat structureel wordt aangepast.

Na het beëindigen van de werken van de aannemer Van Roey, zal het kruispunt J. Laroystraat met het 
rondpunt Nederhem ook fysiek afgesloten zodat autoverkeer hier niet meer door kan.

 

5)    Overdreven snelheid Spoorwegstraat

Probleemschets: 

De rechtlijnigheid van de Spoorwegstraat nodigt autobestuurders uit om hier veel sneller te rijden dan 
de voorgreschreven 30 km/u (tijdelijke situatie) of 50 km/u (definitieve situatie). 

In kader van de nog geplande werken (bouwfase 3) werd er in de Spoorwegstraat en omliggende 
straten een snelheidsbeperking van 30 km/u opgelegd. Zodra deze werken zijn afgerond worden de 
snelheidsborden van 30 km/u door de aannemer weggenomen en geldt er in de wijk opnieuw een 
snelheidsbepekring van 50 km/u (zone 50).

Voorstel cel MOB:

We stellen voor om hier een snelheidinformatiedisplay te plaatsen om autobestuurders te 
sensibiliseren.

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.
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 - Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

- De Gemeentewet.

- Gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2017: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus.

- Beslissingen college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2017, 5 januari 2018 en 4 mei 
2018.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Advies
Politie
Gunstig advies
Als Politie hebben we maar één opmerking en dit handelt over het puntje 5 – snelheid.  Op de 
vergadering van een tijdje terug waar dit al eens werd besproken maakten we de opmerking dat er 
hier nood is aan snelheid reducerende maatregelen.

We zullen zeker onze smiley borden hangen maar de afspraak was ook om nog drempels, 
verkeerskussens te plaatsen. Dit wordt anders weer een locatie waar er veel te snel zal worden 
gereden.  Mooie rechte baan , nieuwe asfalt en breed genoeg.

Besluit
Artikel 1
Het voetpad aan de rechterzijde van de Porseleinstraat komende van de Spoorwegstraat wordt 
omgevormd tot een gemengd fiets-voetpad.

Deze maatregel wordt ter hoogte van de twee fietsoversteken gesignaleerd met verkeersborden D10.

Artikel 2
In de J. Laroystraat en de F. Roggemanskaai worden twee bordjes geplaatst ten behoeve van de 
fietsers met opschrift “gevaarlijk kruispunt”.

Beide te plaatsen een 50 meter voor het kruispunt met de Porseleinstraat.

Artikel 3
De instelling van de verkeerslichten worden voorlopig niet aangepast, dit om een vlottere 
doorstroombaarheid van autoverkeer op dit punt te waarborgen. De situatie wordt vanaf de start van 
het nieuwe schooljaar geëvalueerd.

Artikel 4



6/6

Er wordt aan de linker invoegstrook ter hoogte van de verkeerslichten een bijkomende stop-streep 
voorzien. Dit zal door de eigen uitvoeringsdienst uitgevoerd worden.

Gezien de eerstvolgende Gemeenteraadszitting pas op 4 september zal plaatsvinden, gaat het college 
van burgemeester en schepenen voorafgaandelijk akkoord om de wegmarkering (stopstreep) reeds 
voor de start van het nieuwe schooljaar te voorzien.

Artikel 5
In de J. Laroystraat ter hoogte van de Kanaalbrugstraat blijven de vijf plooibakens staan totdat de 
straat – gedeelte tussen de Kanaalbrugstraat en rondpunt Nederhem – structureel wordt aangepast.

Artikel 6
In de Spoorwegstraat wordt een snelheidsinformatiedisplay geplaatst om autobestuurders te 
sensibiliseren. We wachten de resultaten hiervan af alvorens snelheid reducerende maatregelen (zoals 
plaatsen van rijbaankussen) te nemen. 

Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00105 - Aanvullend politiereglement  - Omgeving Nederhem - Circulatiemaatregelen - 

Goedkeuring

 2018_GR_00117 - Aanvullend politiereglement  - Omgeving Nederhem - Parkeermaatregelen - 
Instellen parkeerregimes - Goedkeuring

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

1500 Halle, 10 augustus 2018

De secretaris van het college De voorzitter van het college

    

de heer Jan De Winne, algemeen directeur de heer Dirk Pieters, burgemeester


