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Aanvullend verkeersreglement in het kader van werken
academie - 1.811.122

Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Eric Verbist, schepen; de heer Patrick Feyaerts,
schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Wim Van den Bruel, schepen; mevrouw Kelly Van
Tendeloo, schepen; de heer Dirk Van Noten, schepen; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Nand Blauwens, schepen; de heer Carl Verelst, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De werken aan de academie geven aanleiding tot een gewijzigde verkeerssituatie waarvoor een
aantal tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Gezien de langere duur van de werken en het
dwingende karakter van een aantal maatregelen is een aanvullend reglement aangewezen.
Argumentatie
De Oude Godstraat wordt vanaf de eerste week van juni omgevormd tot een enkelrichtingsstraat.
De rijbaan wordt hierbij opgeschoven naast de klasunits waarbij 1 zone ontstaat voor gemengd
verkeer. Voetgangers worden achter de klasunits geleid.
Voetgangers komende van de Herentalsesteenweg dienen ter hoogte van de academie geleid te
worden naar de zone achter de klasunits. Door de beperkte breedte van de rijbaan en het
ontbreken van enige afscheiding is het niet aangewezen voetgangers over de rijbaan voor
autoverkeer te sturen. Om de voetgangers te leiden wordt ter hoogte van de trappen een zebrapad
voorzien. Om de opstelruimte voor voetgangers te beveiligen voor het autoverkeer dat een
asverschuiving uitvoert worden jerseys geplaatst ter hoogte van het zebrapad zodat automobilisten
niet te vroeg hun asverschuiving kunnen inzetten.
Om de verkeersafwikkeling op het kruispunt Oude Godstraat - Frans Coeckelbergsstraat - Bergstraat
- Leopoldlei te vergemakkelijken wordt de voorrangssituatie gewijzigd. Verkeer op de as Frans
Coeckelbergsstraat - Leopoldlei krijgt voorrang op het verkeer komende uit Oude Godstraat en
Bergstraat. Dit wordt aangeduid door stopborden B5 met stopstreep. Op de voorrangsweg worden
borden B15 aangebracht. Bijkomende borden worden voorzien om de gewijzigde verkeerssituatie
aan te duiden.
Op de hoeken van de klasunits wordt werfsignalisatie geplaatst van het type Ia.1. De doorgang
tussen beide klasunits wordt afgezet met hekkens zodat geen voetgangers tussen de klasunits op de
rijbaan voor het autoverkeer komen.
Deze elementen werden besproken met politie, Mobiliteit en Openbaar Domein.
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Juridische grond
Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
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
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013: het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer op te stellen.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Advies
Ambtelijke werkgroep mobiliteit
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Het college besluit het concept voor de verkeersafwikkeling rond de werken aan de academie goed
te keuren.
Dit concept omvat:
 enkelrichtingsverkeer in de Oude Godstraat van Herentalsesteenweg naar Bergstraat.
Fietsers mogen in beide richtingen.
 een gewijzigde voorrangssituatie ter hoogte van het kruispunt Oude Godstraat - Frans
Coeckelbergsstraat - Bergstraat - Leopoldlei
 een aangepaste voetgangerscirculatie.
Artikel 2
Het college besluit om de nodige signalisatie te laten plaatsen in de omgeving van de werken.
Artikel 3
Een afschrift van deze politieverordening wordt overgemaakt aan de:
 Verkeerscel van de lokale politie
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 Vlaamse overheid - Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid
 Provinciegouverneur
 Griffier van de politierechtbank in Mechelen

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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