
 

 

Zitting van maandag 09 november 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:  

 

 

5. Aanvullend verkeersreglement Sint-Pietersstraat. Intrekking beslissing 10.07.2012 

 

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 16.03.1968 
- Ministerieel besluit van 11.10.1976 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 8.06.2009 

- Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens 
- Overwegend dat de Sint-Pietersstraat gedeeltelijk werd heraangelegd en dit noodzaakt voor dit gedeelte een 
volledig nieuw aanvullend regelement op te stellen 

- Overwegend dat de Sint-Pietersstraat veelvuldig gebruikt wordt door fietsers 
- Overwegend het positief advies van de commissie van openbare werken en mobiliteit dd. 12.06.2012 
- Overwegend dat het nodig is art. 34 van het bestaande reglement dd. 16.03.1963 in te trekken 
- Overwegend dat het nodig is het bestaand reglement dd. 21.06.1972 in te trekken en een volledig nieuw 
reglement goed te keuren 

Voorafgaande beslissingen en advies 

- De toegang is verboden, in beide richtingen voor iedere bestuurder, behalve voor fietsers in de Sint-

Pietersstraat tussen de Krekelstraat en de Meensestraat 

- Artikel 34 van het bestaande aanvullende verkeersreglement dd. 16.03.1963 wordt ingetrokken 

- Het besluit van 21.06.1972 wordt vanaf heden ingetrokken 

Feiten en motivering 

Op de gemeenteraad werd het voorstel gedaan om in de Sint-Pietersstraat enkel nog te wandelen met de fiets 
aan de hand. Door de heropwaardering van het straatje is het doorgaand rijdend fietsverkeer gevaarlijk voor de 
klanten op de terrassen.  

Een passende verkeersregeling dient getroffen te worden.  

BESLUIT: 

Art. 1 – Het voorgaand reglement dd. 12.06.2012 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig aanvullend 
reglement. 

Art. 2 – In de Sint – Pietersstraat is de toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3. 

Art. 3 – Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden en met politiestraffen gestraft worden.  



Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid worden overgemaakt. 
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