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Tijdelijk verkeersreglement - Speelstraat Zwaluwenlaan - 19 tot en met 23 juli
2021

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Tom Covens, schepen;
mevrouw tien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
bewoners van Zwaluwenlaan, vragen om ter gelegenheid van een
speelstraat van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli 2021 een tijdelijk verkeersreglement op te
stellen.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
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Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de mmimumafmetingen en de bijzondere
plaatsmgsvoorwaarden 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.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2011 waarin de
afspraken werden vastgelegd met betrekking tot het inrichten van een speelstraat.
Er dient te worden voldaan aan de verkeerswetgevmg terzake:
•
maximum snelheid in het gebied van 50 km/uur
• de straat moet een woonkarakter hebben
• er mag geen doorgaand verkeer zijn
• er mag geen bus gebruik maken van de straat, ook rekening houden met belbus.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 waarin de
aangepaste aanvraagprocedure voor de zomervakantie 2021 werd goedgekeurd.
Argumentatie
De speelstraat zal plaatsvinden van:
•
maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli 2021.
Zwaluwenlaan is een woonstraat die geen functie voor doorgaand verkeer heeft, noch door een
buslijn wordt aangedaan. Er is eveneens geen belbushalte gesitueerd.
In toepassing van de coliegebeslissmg van 14 juni 2021 in het kader van de coronapandemie kan de
aanvraag van
worden behandeld zonder de vereiste handtekeningen van
buurtbewoners (aanvraag voor speelstraat tijdens de zomervakantie van 2021, die toekwam voor 9
juni 2021).
Tijdens de uren van afsluiting zijn er geen voertuigen m de straat is toegelaten, met uitzondering van:
•
bewoners en eigenaars van een garage in de straat
• fietsers
• prioritaire voertuigen
• voertuigen welke een vergunning hebben van de wegbeheerder.
Het is noodzakelijk om het bestaande politiereglement in overeenstemming te brengen met de
werkelijke behoeften.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributieregiement op het innemen van het openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019 (artikel 2).

Besluit
Artikel 1
In toepassing van het aangepaste reglement goedgekeurd op 14 juni 2021, wordt het toegelaten in
Zwaluwenlaan, van nr. 3 (kruispunt met Mezenlaan) tot en met nr. 35 (kruispunt met Gebr. van
Raemdonckstraat), een speelstraat in te richten van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli 2021
tussen 10.00 uur en 21.00 uur (tijdens de zomervakantie 2021 wordt het toegelaten emduur voor
speelstraten vastgelegd op 21.00 uur).
Bijkomend dient er meegegeven te worden dat op de dagen dat er een afvalophaling gepland is, een
straat tot 13.30 uur niet afgesloten mag worden als speelstraat. De afvalwagens van IOK rijden geen
speelstraten in.
Artikel 2
De speelstraat zal gesignaleerd worden door het plaatsen van barelen met het verkeersteken C3 met
onderbord 'Speelstraat van 10.00 uur tot 21.00 uur';
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• aan de aansluiting met Vinkenlaan, Mezenlaan en Gebroeders Van Raemdonckstraat.
Er zal een omleiding worden ingevoerd langs Mezenlaan, Nachtegalenlaan en Gebroeders Van
Raemdonckstraat.

Artikel 3
De signalisatie zal worden geplaatst en weggenomen door de aanvragers.

Artikel 4
Team onthaal en dienstverlening bezorgt aan de aanvrager een pamflet of brief om in de
brievenbussen te steken van alle buurtbewoners zodat op die manier iedereen op de hoogte is van de
juiste data en uren en de te volgen richtlijnen inzake corona.

Artikel 5
De lokale politie en brandweer verwittigen van deze afsluiting.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur wnd.
Karine Leysen

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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