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Goedkeuren politiereglement invoeren éénrichtingsverkeer in Ardooisestraat
Regelgeving
Nieuwe gemeentewet van 24juni 1988
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Context en argumentatie
De ingang van de lagere school De Horizon is in de Ardooisestraat gelegen en zodoende gaan
heel wat schoolkinderen te voet of per fiets naar school.
In de Ardooisestraat is reeds voor een beperkt stuk éénrichtingsverkeer ingesteld (tussen het
kruispunt met het Dorpsplein en huisnummer 3) en dit in de richting van de Oude
Ardooisestraat.

Gunstig advies van de politie
Besluit:
Art. 1 Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Ardooisestraat tussen de N35
(Dorpsplein) en de Oude Ardooisestraat en dit in de richting van de Oude
Ardooisestraat.
Het verkeer van fietsen en bromfietsen klasse A wordt in beide richtingen
toegestaan.
Dit zal ter kennis gebracht worden van de gebruikers door middel van het bord Cl en
F19 met onderbord M3 en M5.
Art. 2 Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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