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Aanvullend verkeersreglement zone 30 omwille van werken
Hollandstraat en omgeving - 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
De rioleringswerken in de Hollandstraat en omgeving zullen een aanzienlijke impact hebben op het
(lokale) verkeer. In functie van de verschillende fases zullen telkens nieuwe situaties ontstaan. Het
is aangewezen de impact op de omgeving te beperken.
Argumentatie
De werken in de Hollandstraat en omgeving zijn opgedeeld in verschillende fases. Tijdens al deze
fases zal de verkeerssituatie geregeld veranderen.
De meeste straten in het gebied tussen Schaliehoevestraat, Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat,
Heist-Goorstraat en N10 zijn niet geschikt om veel extra sluipverkeer te verwerken. De straten in
dit gebied worden ook veelvuldig gebruikt door fietsers. Een lagere snelheid van het autoverkeer
kan de impact op de omgeving verminderen en de veiligheid voor fietsers verhogen.
Om te vermijden dat de bestuurders zich met elke nieuwe fase opnieuw moeten aanpassen, is het
aangewezen om voor de duur van de werken de maatregelen zoveel mogelijk gelijk te houden.
Daarom wordt voorgesteld een zone 30 in te stellen in de volledige zone tussen Schaliehoevestraat,
Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Heist-Goorstraat en Rashoevebeek. Hierdoor vermijden we dat
het snelheidsregime vaak wijzigt in de loop der werken. Omleidingen zullen wel wijzigen in functie
van de ingestelde fase.
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.
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Besluit
Artikel 1
Het college besluit een zone 30 in te voeren in het gebied begrensd door Schaliehoevestraat,
Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Heist-Goorstraat en Rashoevebeek. Deze zone 30 wordt
ingesteld voor de duur van de wegen- en rioleringswerken in het gebied.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden F4a en F4b ter hoogte van:













Rashoevestraat (nabij het kruispunt met de Schaliehoevestraat)
Kleine Lammeneelstraat (nabij het kruispunt met de Schaliehoevestraat)
's Gravenhagestraat (nabij het kruispunt met de Schaliehoevestraat)
zijtak Schaliehoevestraat (nabij het kruispunt met de Schaliehoevestraat)
Hollandstraat (nabij het kruispunt met de Schaliehoevestraat)
Lammeneelstraat (nabij kruispunt met de Bredestraat)
zijtak Lammeneelstraat (nabij kruispunt met de Pastoor Mellaertsstraat)
Bosweg (nabij Kruispunt met de Pastoor Mellaertsstraat)
Misweg (nabij kruispunt met de Pastoor Mellaertsstraat)
Wipstraat (nabij kruispunt met de Heist-Goorstraat)
Hollandstraat (nabij rotonde met Heist-Goorstraat)
Misweg (nabij kruispunt met Knotwilgenweg)

Aanwezige borden F4b (zone 30 schoolomgeving, woonwijk) binnen het gebied worden afgeplakt.
Artikel 3
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 4
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
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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