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

Afwezig
de heer Carl Verelst, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De wijk Ter Hagen, bestaande uit de straten Jan Van Dijckstraat, Schellendijk, Vlemincxhoevelei,
René Poortmansstraat, Ter Hagen, Orshagenstraat en Hof Van Riemenstraat, heeft een uitgesproken
woonkarakter met een aanzienlijke aanwezigheid van zachte weggebruikers en spelende kinderen.
Argumentatie
Het huidige snelheidsregime van 50 km/u is niet meer gepast voor woonstraten met een dergelijk
uitgesproken verblijfskarakter.
In 2011 werd een studie uitgevoerd die de woonwijk met een vooropgestelde zone 30 afbakende en
de toegangspoorten vastlegde.
Het gedeelte van de Hof Van Riemenstraat ten noorden van de Paul Van Roosbroecklaan werd reeds
ingericht als fietsstraat.
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
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Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
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 een zonaal snelheidsregime van 30 km/u in te voeren in de wijk Ter Hagen,
bestaande uit de straten Jan Van Dijckstraat, Schellendijk, Vlemincxhoevelei, René
Poortmansstraat, Ter Hagen, Orshagenstraat, Colibrantstraat en Hof van Riemenstraat (ten zuiden
van Paul Van Roosbroecklaan).
Artikel 2
Het college besluit om de nodige signalisatie te laten plaatsen. Deze signalisatie bestaat uit de
borden F4a en F4b (begin respectievelijk einde van zone 30) met afmetingen 0,60mX0,90m aan alle
toegangspunten.
De toegangspunten bevinden zich ter hoogte van







het kruispunt van
het kruispunt van
het kruispunt van
het kruispunt van
het kruispunt van
het kruispunt van
Hof van Riemen)

de Jan Van Dijckstraat met de Bossestraat
de René Poortmansstraat met de Bossestraat
Ter Hagen met de Cuperuslei
Ter Hagen met de Boektestraat
de Orshagenstraat met de Cuperuslei
de Orshagenstraat met de Boektestraat (bij het parkeerterrein naast het

Artikel 3
Een afschrift van deze politieverordening wordt overgemaakt aan de:





Verkeerscel van de Lokale Politie
Vlaamse overheid - Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Provinciegouverneur
Griffier van de politierechtbank in Mechelen
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De secretaris
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De secretaris
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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