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Aanvullend verkeersreglement: realiseren knip
Hanssenslaan - 1.811.122.0

Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen;
de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem,
schepen; de heer Eric Verbist, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Hans
Welters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Princiepsbeslissing aangepaste verkeerscirculatie Itegem.
Beëindiging werken Berlaarbaan.
Verdere uitwerking van de principes.
Argumentatie
Op het college van 6 november 2018 werd een gewijzigde verkeerscirculatie in een deel van Itegem
(tussen Isschotweg, Heibergstraat en Bevelsesteenweg) principieel goedgekeurd. Doorgaand verkeer
tussen Bevelsesteenweg, Heibergstraat en Isschotweg werd onmogelijk gemaakt door een systeem
van enkelrichtingen. De facto ontstond hierdoor een virtuele knip in de Hanssenslaan. Dergelijk
systeem van enkelrichtingsstraten vergt de nodige controle op de naleving ervan.
Bij een verdere bespreking met de politie werd geopperd om een knip in te voeren als alternatief.
Drie potentiële locaties voor de knip zijn onderzocht:
1. Tussen Parklaan en Solferweg
2. Ter hoogte van Heibergstraat
3. Ter hoogte van Isschotweg
Alle alternatieven bieden een oplossing voor het sluipverkeer. Alternatief 2 biedt de meeste
mogelijkheden naar ontsluiting voor de bewoners in het gebied.
Door de knip wordt een enkelrichting in de Jachtlaan overbodig. Verkeer moet immers toch
omrijden via Heibergstraat, waardoor het verder volgen van Heibergstraat of Bevelsesteenweg een
logische route wordt. De tijdelijke enkelrichting (in functie van de wegenwerken in Berlaar) kan
daarom opgeheven worden. Een enkelrichting heeft hier enkel nut wanneer verkeer niet
rechtstreeks van Hullebrug naar Berlaar kan.
Voor de realisatie van de knip dienen borden F45b (doodlopend, uitgezonderd voor fietsers en
voetgangers) geplaatst te worden in de Hanssenslaan, ter hoogte van Isschotweg (met mogelijkheid
tot zijstraten) en ter hoogte van de Parklaan.
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Op de Heibergstraat is het aangewezen borden C31a respectievelijk C31b te plaatsen ter hoogte van
het kruispunt met de Hanssenslaan, telkens uitgezonderd (brom)fietsers en speedpedelecs.
Juridische grond
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit de verkeerscirculatie in een deel van Itegem aan te passen door het realiseren
van een verkeersfilter in de Hanssenslaan ter hoogte van de Heibergstraat.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden F45b (doodlopend, uitgezonderd
fietsers en voetgangers) op volgende locaties:


Hanssenslaan (nabij kruispunt met Isschotweg)



Hanssenslaan (nabij kruispunt met Parklaan)

en borden C31a respectievelijk C31b, telkens met onderbord M3 (uitgezonderd (brom)fietsers en
speedpedelecs) op:


Heibergstraat (langs weerszijden van het kruispunt met de Hanssenslaan).

Artikel 3
Er wordt een communicatie opgesteld om de omwonenden te informeren over de gewijzigde
verkeerssituatie. De manier van communicatie wordt nog nader bepaald.
Artikel 4
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:


Verkeerscel van de lokale politie



Team Openbaar Domein



Vlaamse overheid - afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid



Provinciegouverneur



Griffier van de politierechtbank van Mechelen

Artikel 5
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur

De burgemeester

(get.) Hans Welters

(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur

De burgemeester

Hans Welters

Luc Vleugels
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