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Tijdelijk verkeersreglement - invoeren éénrichtingsverkeer en fietsstraat Stenen
Molen - 26 mei 2021 tot en met 1 juli 2022

Samenstelling:
Aanwezig:
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 Iris Mulkens, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; mevrouw Lien Du Four, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanleiding is artikel 2 van CBS 02304 van 28.9.2020: "Het college keurt de circulatie goed als volgt:
enkel richting in de Stenen Molen met ingang via Molen en uitrijden zijde kerkhof. Volledige straat
wordt fietsstraat."
In afwachting van een finaal aanvullend verkeersreglement in Stenen Molen, wordt vanaf 26 mei 2021
tot en met 1 juli 2022 éénrichtingsverkeer (van nr. 1 richting nr. 38), uitgezonderd fietsers en
bromfietsers klasse A en een fietsstraat in Stenen Molen ingevoerd.
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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.
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.

Argumentatie
Vanaf 26 mei 2021 tot en met 1 juli 2022 wordt er éénrichtingsverkeer (van nr. 1 richting nr. 38),
uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A en een fietsstraat in Stenen Molen ingevoerd.
Hiervoor vraagt men verkeerstechnische maatregelen.
Deze maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

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

Beleidsinformatie
Bespreekpunt: besproken met bevoegde schepen Bert Celis op 17 mei 2021.

Besluit
Artikel 1
Vanaf 26 mei 2021 om 08.00 uur tot en met 1 juli 2022 om 16.00 uur wordt er éénrichtingsverkeer
(van nr. 1 richting nr. 38), uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A en een fietsstraat in Stenen
Molen ingevoerd.

Artikel 2
De maatregel voor het éénrichtingsverkeer zal ter kennis gebracht worden met de verkeersborden Cl
met onderbord "M3 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A)" en verkeersborden F19 met
onderbord M5.
Tegenstrijdige signalisatie zal worden afgedekt.

Artikel 3
De maatregel voor de fietsstraat: de fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor
zover deze is opengesteid in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar zij
mogen de fietsers evenwel met inhalen. De snelheid m de fietsstraat wordt beperkt tot maximaal 30
kilometer per uur.
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Het begin van de fietsstraat zal gesignaleerd worden met het aanwijzmgsbord bord Flll en het einde
met bord F113, Naargelang de noodwendigheden worden deze borden herhaald.

Artikel 4
Team facility zal de nodige signalisatie plaatsen en wegnemen.

Artikel 5
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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