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Aanvullend verkeersreglement: zone 30 Onze-LieveVrouwestraat en Vlinderstraat - 1.811.122.0

Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer Patrick Feyaerts,
schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; de heer Hans
Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer David Geerts, schepen; mevrouw Sarah Wouters, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo,
schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De politie stelde vast dat er een gat bestaat in de zone 30 ten westen van de Bergstraat.
Argumentatie
In de Onze-Lieve-Vrouwestraat is het bord F4a, dat het begin van de zone 30 aanduidt, geplaatst op
het wegdeel tussen Vlinderstraat en Libelstraat.
Vroeger was de Libelstraat een doodlopende straat. Na aanleg van de parking Vlinderstraat (die een
toegang heeft via Vlinderstraat en via Libelstraat) is er een route ontstaan (via de parking) die het
mogelijk maakt de zone 30 in te rijden zonder dat men een bord F4a passeert. Dit wordt
aangegrepen om boetes aan te vechten.
Dit gat in de zone 30 kan gerepareerd worden door het bord F4a (en overeenkomstig bord F4b) in de
Onze-Lieve-Vrouwestraat een beetje naar het noorden te verplaatsen (tussen Libelstraat en
Keverstraat). Een andere optie is om een bijkomend bord F4a te plaatsen bij het uitrijden van de
parking naar de Vlinderstraat.
Vlinderstraat en Libelstraat zijn echte woonstraten waar een zone 30 geschikt is.
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 de zone 30 in de Onze-Lieve-Vrouwestraat uit te breiden tot aan de Keverstraat.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven tot het verplaatsen van huidige borden F4a en F4b ter hoogte
van de Onze-Lieve-Vrouwestraat (tussen de kruispunten met Libelstraat respectievelijk
Vlinderstraat) naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat (nabij het kruispunt met de Keverstraat/Hoekweg,
kruispunt niet inbegrepen).
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.

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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