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Tijdelijk verkeersreglement - Afsluiten Blauwenhoek wegens knip Voetweg /
Stenen Molen - 4 mei 2021 tot en met 4 juni 2021

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen,
schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens,
schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 26 april 2021 van
.
Beleidsadviseur mobiliteit - waarin ze vraagt om
tijdelijke verkeerstechnische maatregelen in te voeren in Blauwenhoek.
Aangezien er recent paaltjes geplaatst werden in Voetweg en Stenen Molen, willen we voorkomen dat
verkeer zich vastrijdt in Voetweg en dan de weg vervolgt via de onverharde weg richting Kraaistraat.
Hiervoor zou de weg tijdelijk afgesloten worden van 4 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de mmimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.

Argumentatie
Door de plaatsing van paaltjes m Voetweg en Stenen Molen, willen we voorkomen dat verkeer zich
vastrijdt in Voetweg en dan de weg vervolgt via de onverharde weg richting Kraaistraat. Hiervoor zou
Blauwenhoek tijdelijk afgesloten worden van 4 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.
Hiervoor vraagt men verkeerstechnische maatregelen.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributieregiement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.

Besluit
Artikel 1
Van 4 mei 2021 tot en met 4 juni 2021 zal Blauwenhoek, tussen het kruispunt met Voetweg en het
kruispunt met Oude Bevelsesteenweg, verkeersvrij worden gehouden, uitgezonderd plaatselijk verkeer
en uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A.
Van 4 mei 2021 tot en met 4 juni 2021 zal Oude Bevelsesteenweg, tussen het kruispunt met Oude
Bevelsesteenweg en het kruispunt met Blauwenhoek, verkeersvrij worden gehouden, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A.

Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door een bareel over de halve rijweg te plaatsen met
de verkeersborden C3 met onderbord "uitgezonderd plaatsehjk verkeer" en onderbord "M3
(uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A)" op de kruispunten:
- Blauwenhoek / Voetweg
- Blauwenhoek / Oude Bevelsesteenweg (zijstraat Oude Bevelsesteenweg net voorbij nr. 105)
- Oude Bevelsesteenweg (zijstraat Oude Bevelsesteenweg net voorbij nr. 105) / Blauwenhoek
- Oude Bevelsesteenweg (zijstraat Oude Bevelsesteenweg net voorbij nr. 105) / Oude
Bevelsesteenweg.

Artikel 3
Team facility zal de nodige signalisatie plaatsen en wegnemen.
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Artikel 4
Brandweer en politie krijgen een afschrift van dit besluit.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester
Paul Verbeeck

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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