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Aanvullend verkeersreglement Vorstsesteenweg t.h.v. speelplein - aanleg
verhoogde inrichting “rijbaankussen”. Goedkeuring.

De Raad,
Aanleiding
Via de verkeersdienst van de lokale politie ontvingen wij klachten over onaangepast rijgedrag
in de Vorstsesteenweg ter hoogte van het speelpleintje. Met zoveel jonge kinderen in de buurt
van het speelplein is dit niet wenselijk.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in de Vorstsesteenweg (zone 30) vóór de
toegangsweg naar het speelplein “R1: Vorstsesteenweg” een verhoogde inrichting
“rijbaankussen” aan te leggen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend
verkeersreglement goed te keuren.
Juridische gronden
-

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen.
Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

-

Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd
om de snelheid te beperken tot 30 km/u en de rijbaankussens.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Adviezen en visum
Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.
Motivering
Ter bevordering van de verkeersveiligheid ter hoogte van het speelplein “R1:
Vorstsesteenweg” zal de aanleg van een verhoogde inrichting “rijbaankussen” t.h.v. het
speelplein een bijkomend hulpmiddel zijn tot vertraging van het verkeer in de zone 30.
Financiële impact
Niet van toepassing.
Met algemene stemmen
Besluit
Artikel 1.

Verhoogde inrichtingen “rijbaankussen” Vorstsesteenweg - gemeenteweg:
In de Vorstsesteenweg wordt vóór de toegangsweg naar het speelplein “R1:
Vorstsesteenweg” een verhoogde inrichting “rijbaankussen” aangelegd.
Gezien de ligging in een zone 30 wordt in geen geval gebruik gemaakt van
het bord A51.

Artikel 2.

De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst
conform het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald.

Artikel 3.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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