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Tijdelijk aanvullend politiereglement - Wielewaallaan eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy
Massien; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Filip
Waelkens, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Eddy Buelinckx; mevrouw Dieuwertje Poté; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het is ten gevolge van het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Chopinlaan aangewezen om
eenrichtingsverkeer in te voeren in een gedeelte van de Wielewaallaan.
Advies en motivering
Ten gevolge van het eenrichtingsverkeer in de Chopinlaan is er soms een conflict tussen voertuigen
die vanuit de Chopinlaan richting Halleweg rijden en voertuigen die vanaf de Halleweg richting
Chopinlaan rijden. Voertuigen rijden dan op voetpad om te kruisen.
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Om hier aan te verhelpen zijn er een aantal mogelijkheden. Er kan een (gedeeltelijk) parkeerverbod
ingesteld worden, verkeer vanuit de Zwaluwenlaan kan verplicht worden om links af te slaan of er kan
eenrichtingsverkeer ingevoerd worden. Deze problematiek werd besproken op het mobiliteitsplatform
van 29 maart 2018 (verslag is in opmaak). Het mobiliteitsplatform is van oordeel dat het instellen van
eenrichtingsverkeer in de Wielewaallaan aangewezen is, meer bepaald in het gedeelte tussen de
Chopinlaan en de Halleweg. De aangewezen toegelaten rijrichting is van de Chopinlaan in de richting
van de Halleweg. Fietsers en bromfietsers klasse a kunnen in beide richtingen blijven rijden.

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
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
- De Gemeentewet.
- gemeenteraadsbeslissing dd 27 juni 2017: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus

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

Besluit
Artikel 1
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In de Wielewaallaan wordt op proef éénrichtingsverkeer ingevoerd. De toegelaten richting is
van de Chopinlaan naar de Halleweg , hierbij zijn fietsers toegelaten in de tegenrichting.
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van:
 een verkeersbord C1 met onderbord M3 in de Wiellewaallaan ter hoogte van het kruispunt
met de Halleweg.
 een verkeersbord F19 met onderbord M5 in de Wiellewaallaan ter hoogte van het kruispunt
met de Chopinlaan.
Deze maatregel zal met het oog op een definitieve regeling geëvalueerd worden.
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1500 Halle, 06 april 2018

De secretaris van het college

De voorzitter van het college

de heer Filip Waelkens, waarnemend
stadssecretaris

de heer Dirk Pieters, burgemeester
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