
 

 

Zitting van maandag 02 september 2019 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

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

  

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

Jacobus Anton 

                   De burgemeester 

 

 

 

 

                     Maertens Bert 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

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

Verontschuldigd:  

 

 

7. Aanvullend verkeersreglement nav inrichten fietsstraat Marktstraat, Kasteelstraat, Hallestraat en 

Brugstraat. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Decreet Lokaal Bestuur 
-  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: 

-  Na de heraanleg van de Marktstraat werd beslist om in de Marktstraat, Kasteelstraat, Grote Markt en de 

Brugstraat een fietsstraat in te richten. 

- In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts 

opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan 

opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers 

evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. 

 Een passende verkeersregeling dient getroffen 

Besluit: 

Art. 1 – In volgende straten, of delen er van wordt een fietsstraat ingericht: 

 Marktstraat 

 Grote Markt 

 Kasteelstraat 

 Hallestraat 

 Brugstraat, tussen Grote Markt en Wolvestraat 

  

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van verkeersborden F111 en F113. 

 



Art. 2 - De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidig reglement 

worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement. 

 

Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de bevoegde instanties worden overgemaakt. 
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