
 

 

Zitting van maandag 06 juli 2020 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

De algemeen directeur, get. Jacobus Anton De voorzitter, get. Bert Maertens 

  

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

Jacobus Anton 

                   De burgemeester 

 

 

 

 

                     Maertens Bert 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Tegenwoordig: Bert Maertens: voorzitter 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

8. Aanvullend verkeersreglement Ambachtenstraat. Intrekking beslissing 28 mei 2018. Nieuwe 

beslissing. Goedkeuring. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 

-  Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 

-  Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 

19.06.2006 

-  Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 

en schepenen in de gemeenteraad van 8/6/2009 

-  Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens 

Feiten en motivering: 

-  Bij het oprijden van de openbare weg na het verlaten van de oprit aan Bergerat Monnoyeur, gelegen in de 

Ambachtenstraat 15, wordt hinder ondervonden door geparkeerde voertuigen die het zicht belemmeren op 

aankomend verkeer in de Ambachtenstraat. 

-  Aanvragen van bedrijven komen niet voor in de procedure van de COWM betreffende aanvragen van 

parkeerverboden. In de Ambachtenstraat werd vroeger reeds voor andere bedrijven parkeerverbod ingevoerd 

(bvb. thv. firma Segers). Ook hier is het dezelfde situatie, bijgevolg wordt voorgesteld om gelijkaardige 

arcering over een lengte van 10m aan te brengen. 

-  Een passende verkeersregeling dient getroffen te worden. 

Besluit: 

Art. 1 –  Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende de Ambachtenstraat worden ingetrokken en 

vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

Art. 2 –  Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan 50 km/u op volgende wegen: 

 Ambachtenstraat, vanaf de Krekelmotestraat tot aan de Abelestraat. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C43 met vermelding ‘50’. 

Art. 3 –  De Ambachtenstraat is hoofdweg ten opzicht van alle erop uitlopende wegen. 

De aanduiding als hoofdweg zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden B15. 

Art. 4 –  Het verkeer in de Ambachtenstraat wordt ondergeschikt aan het verkeer op volgende rotondes: 

 rotonde N36/Leenstraat 



Het einde van de voorrang wordt aangeduid door de verkeersborden B1. 

Art. 5 – In de Ambachtenstraat is ter hoogte van het kruispunt met de Minervastraat een voorsorteerstrook en 

een verhoogde middengeleider aangebracht. 

Hier wordt een verplichte rijrichting aangeduid door het verkeersbord D1d. 

Er zijn voorsorteerpijlen aangebracht op het wegdek door middel van witte markeringen conform het artikel 77.1. 

van het K.B. en de voorsorteerstrook wordt aangekondigd met een verkeersbord F13. 

Art. 6 – In de Ambachtenstraat is een verplicht fietspad ingesteld. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord D7. 

Art. 7 – In de Ambachtenstraat is ter hoogte van het kruispunt met de Minervastraat een oversteekplaats voor 

fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen afgebakend. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door twee onderbroken witte strepen conform artikel 76.4. van het K.B. 

Art. 8 – Aan de zuidzijde van de Ambachtenstraat wordt het stilstaan en parkeren van alle voertuigen verboden 

op volgende plaatsen: 

 Rechtover de Heibrugstraat over een afstand van 50 meters 

 Vanaf 20 meter voor de afrit van de parking van de firma Global Suppliers, Ambachtenstraat 1 

(tegenover huisnummer 22), tot 20 meter voorbij het kruispunt met de Abelestraat 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3, met bijhorende pijlen van het type X. 

Art. 9 – Aan de zuidzijde van de Ambachtenstraat wordt het stilstaan en parkeren van alle voertuigen verboden 

op volgende plaatsen: 

 Ter hoogte van Ambachtenstraat 9, afrit van bedrijf Atelier Segers bvba over een lengte van 10 meter. 

 Ter hoogte van Ambachtenstraat 58, afrit van bedrijf Muylle Facon tussen de oprit en de hoek van de 

straat. 

 Ter hoogte van Ambachtenstraat 15, afrit van bedrijf Bergerat Monnoyeur over een lengte van 10 meter. 

Er worden verdrijvingsvlakken aangebracht in de zones waar niet geparkeerd mag worden zoals voorzien in het 

art. 77.4 van het K.B. 

Art. 10 – Aan de noordzijde van de Ambachtenstraat wordt het stilstaan en parkeren van alle voertuigen 

verboden op volgende plaatsen: 

 Ter hoogte van de Heibrugstraat over een afstand van 20 meter aan weerszijden van de Heibrugstraat. 

 Vanaf 40 meter voor de oprit van bedrijf gelegen in de Ambachtenstraat 22 tot aan de scheiding tussen 

de percelen van huisnummer 24 en 26. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3, met bijhorende pijlen van het type X. 

Er worden verdrijvingsvlakken aangebracht in de zones waar niet geparkeerd mag worden zoals voorzien in het 

art. 77.4 van het K.B. 

Art. 11 - Aan de noordzijde van de Ambachtenstraat wordt het parkeren op de volgende plaatsen voorbehouden 

voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen: 

 Vanaf de Krekelmotestraat tot 20 meter voor de Heibrugstraat 

 Vanaf 20 meter voorbij de Heibrugstraat tot 40 meter voor de oprit van bedrijf gelegen in de 

Ambachtenstraat 22. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9b. 

Art. 12 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid worden overgemaakt. 
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