UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Vergadering van 12 juni 2019
Aanwezig:
Kris Poelaert, Burgemeester
Lieven Snoeks, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Schepenen
Leen De Luyck, Algemeen Directeur wnd.
Verontschuldigd:
Sandra Dero, vierde Schepen
Ann Naert, Algemeen Directeur

Tijdelijke politieverordening voor het inrichten van een speelstraat ten behoeve van
VBS De Bloesem in de Hernekouter op maandag 21 juni 2019
Het College,
AANLEIDING EN DOEL

Aanvraag van Geert Van Damme d.d. 7 juni 2019 namens VBS De Bloesem voor het
verkeersluw maken van de woonwijk Hernekouter in het kader van de sportdag op maandag
21 juni 2019.
Naar aanleiding daarvan worden tijdelijke verkeersmaatregelen aan het college voorgelegd.
BEVOEGDHEID

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCHE GRONDEN

Nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 112, 114, 115, 119, 135 en 179.
Wet op het politieambt, artikel 22 en 25§5.
KB 14 december 1959, KB van 28 juni 1963, KB van 27 februari 1964 (aanplakking).
EXTERNE ADVIEZEN

Gunstig advies van de lokale politie betreffende de tijdelijke verkeersmaatregelen voor het
houden van een speelstraat.
ADVIES EN MOTIVERING

Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het advies van de lokale politie en de
nodige verkeersmaatregelen te nemen.
BESLUIT

Artikel 1: Het inrichten van speelstraat in de Hernekouter, tussen huisnummers 1 en 34, op
maandag 21 juni 2019, goed te keuren, onder toegevoegde voorwaarden.

1

Artikel 2: Volgende verkeersmaatregelen worden overeenkomstig de vigerende wetgeving
genomen:
•

Hekkens met dwarsregel van het type I cfr. bijlage 4 van hoger vermeld Ministerieel
Besluit d.d. 7 mei 1999;

•

Hekkens worden geplaatst ter hoogte van het kruispunt Hernekouter / Hernekouter
met
o

Oranje knipperlichten

o

Verkeersbord C3 met onderbord van het type IV met opschrift “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en onderbord van het type VI met opschrift “speelstraat”

o

verkeersbord C43 met opschrift “30 km” wordt geplaatst binnen de zone van
de speelstraat (desgevallend aan ieder kruispunt te herhalen)

Tegenstrijdige signalisatie wordt verwijderd door de gemeentelijke technische dienst. De
verkeersborden worden geleverd en opgehaald door de gemeentelijke technische dienst.

Artikel 3: Dat de speelstraatverantwoordelijke, zijnde de aanvrager, in staat voor:
•

Plaatsing van voormelde verkeerstekens, vanaf 8 uur;

•

Weghalen en veilig opbergen van voormelde verkeerstekens, uiterlijk tegen 13.00
uur;

•

De uit voormelde items voortvloeiende risico’s;

•

Het inlichten van alle bewoners van de straat over de bijzondere verkeerssituatie.

De toegang naar aanpalende woningen dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. De
volledige rijbaan moet worden opgekuist na het beëindigen van de verkeerssituatie
‘speelstraat’ of onmiddellijk, indien de bevuiling een reëel gevaar inhoudt.

Artikel 3: De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening te bestraffen, zoals
voorzien bij het KB van 16 maart 1968 (en latere wijzigingen) tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer.

Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan (1) de aanvrager, de dienst mobiliteit, de
technische dienst, de hulpdiensten en de lokale politie en (2) aan de bevolking via
GIPOD/GEOPUNT.BE.

Gepubliceerd op 20 juni 2019
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Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
Algemeen Directeur wnd.
Get Leen De Luyck

Burgemeester
Get Kris Poelaert

Voor eensluidend afschrift
De Algemeen Directeur,

Ann Naert

De Burgemeester,

Kris Poelaert
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