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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 september 2021

STADSONTWIKKELING

38 2021_CBS_01275 Tijdelijk Aanvullend politiereglement  - Arkenvest - 
Uitgezonderd vergunninghouders - 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
Sinds de invoering van de omleiding voor de bouw van de Zennebrug werd de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden is voor het openbaar vervoer. Ondanks de vele 
controles stelden we nog altijd overtredingen vast. De stad plaatste daarom een ANPR-camera om een einde te maken aan de gevaarlijke situaties.
Er is een uitzonderlijke doorgang mogelijk voor geregeld openbaar vervoer, hulp- en strooidiensten, firma's/aannemer die in dit deel werken moeten uitvoeren. Een uitzondering 
aanvragen kan via de website. Deze aanvragers vallen onder "vergunninghouders".
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De in- en uitrit van de ondergrondse garage van het appartementencomplex in de Arkenvest is gelegen aan de rechterzijde van de Arkenvest huisnummer 20. Garage-eigenaars, 
medewerkers van de handelszaken (VDAB,…) die hier een ondergrondse garage hebben kunnen binnenrijden via de Bergensesteenweg of Molenborre, en wegrijden via de 
Bergensesteenweg.

Advies en motivering
Wij stellen voor om de Arkenvest, deel tussen de in- en uitrit van de ondergrondse garages van het appartementencomplex (naast Arkenvest 20) én de Basiliekstraat, voor te behouden 
voor vergunninghouders. De signalisatie wordt aangepast volgens het signalisatieplan in bijlage. 
We stellen voor om dit tijdelijk aanvullend politiereglement goed te keuren totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve verkeersinrichting van de Arkenvest na het openen van de 
Zuidbrug in 2023. 

Juridische gronden
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.                                      
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > B5 Bereikbare stad > 4 STOP-principe - Personenwagens

Advies
Integrale Veiligheid
Gunstig advies
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Innovatie
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om dit tijdelijk aanvullend politiereglement goed te keuren totdat er meer duidelijkheid is over de definitieve 
verkeersinrichting van de Arkenvest na het openen van de Zuidbrug in 2023. De signalisatie wordt aangepast volgens bijgevoegd signalisatieplan. 

Artikel 2
Een afschrift van dit tijdelijk aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal 
worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Signalisatieplan Arkenvest.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01440 - B5.4.13 Aanpakken van sluipverkeer door slimme technologie (ANPR camera) - Keuze leverancier - Goedkeuring



Toegelaten route voor vergunninghouders
Toegelaten route voor plaatselijk verkeer
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Uitgezonderd Vergunninghouders
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C31a + onderbord “Uitgezonderd vergunningen”

C1 + M3 + “Uitgezonderd 
vergunninghouders”

A39

Signalisatieplan Arkenvest

D1b (thv in- en uitrit ondergrondse garage)

C3 + onderbord “Uitgezonderd vergunninghouders”

F45c + onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”

C3 + onderbord “Uitgezonderd vergunninghouders”

F45c + onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


