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Zitting van 31.03.22

#Onderwerp : Politie van het wegverkeer - Aanvullend algemeen reglement - Wijzigingen #

Openbare zitting

Mobiliteit en planning

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op artikel 60 e.v. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing
van verkeerstekens;
Gezien het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 Maart 2022, houdende goedkeuring van het
eenrichtingsverkeer van een gedeelte van de Savoiestraat en de Jef Lambeauxlaan, de aanleg van gemarkeerde fietspaden en
fietssuggestiestroken;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
 
BESLUIT:
 
 
Intrekkingen:
Artikel 1: Verkeersverbod en -beperking.
Art.1.1. Verboden richting
Art.1.1.2. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en
weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.

Schietbaanstraat van Fernand Bernierstraat naar Montenegrostraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19 aangevuld met het
bord M4 
 
Nieuwe bepalingen:

• 
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Artikel 1: Verkeersverbod en -beperking.

Art.1.1. Verboden richting

Art.1.1.2. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en weggedeelte
zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.

Schietbaanstraat van Montenegrostraat naar Fernand Bernierstraat;

 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19 aangevuld
met het bord M4.

Artikel 10: Slotbepalingen

Art.10.1. De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het
M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.

Art.10.2. Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit, na advies van
de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, conform artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende
de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.

1 bijlage
20220310_RueScolaire_SintGillisschool (002).pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Catherine MORENVILLE
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