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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de
hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van
buurtweg 15 met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A, B en P: (581.15)
Aanleiding
Er staan regelmatig auto's geparkeerd langsheen de weg naar de vijver Vogelzang en er rijden
zelfs auto's tot aan de hondenlosloopweide.
Feiten, context en argumentatie
Het verslag van het politieoverleg van 3 oktober 2017, goedgekeurd door het college op 23 oktober
2017, houdende onder andere - punt 6.2 - om juist na de winkel van de boerderij een bord C3 te
plaatsen met onderbord 'uitgezonderd landbouwvoertuigen en diensten'.
Hetzelfde probleem stelt zich in de Gillijnsstraat ter hoogte van de woning nr. 28 voor de toegang
naar buurtweg 15 richting Vogelzang.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende het instellen van een
toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de
Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg nr. 15 en het gedeeltelijk opheffen
van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008.
Het verslag van het politieoverleg van 18 september 2018, goedgekeurd door het college op 24
september 2018, houdende onder andere zowel aan de kant Gillijnsstraat als aan de boerderij Hof
Ten As onderborden M3 'uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A, B en P te plaatsen.
In de wegcode wordt vermeld dat de letter "A" wordt weggelaten op het onderbord indien het
verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed
pedelecs. Er worden dan geen letters geplaatst op de onderborden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het situatieplan als bijlage met het betreffende verkeersbord voor de Perksesteenweg en de
Gillijnsstraat.
Juridische overwegingen
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip “dagelijks
bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Perksesteenweg vanaf het einde van de winkel van de boerderij langs de toegangsweg in
de richting van de hondenlosloopweide geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen en diensten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV, M3.
2. Op de Gillijnsstraat vanaf huisnr. 28 op buurtweg 15 in de richting van Vogelzang geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen en diensten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV, M3.
3. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:
 Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende het instellen van een
toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de
Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg nr. 15 en het gedeeltelijk
opheffen van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008.
4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.
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