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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. zwaar werfverkeer Baron van der Bruggenlaan
23 maart 2021
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit
van 16.05.1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 08.08.1980 tot 1983,
inzonderheid op de artikelen 1 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30.12.1982 en
op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 09.06.1975;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 23.06.1978,
25.11.1980, 08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991;
Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 20.07.1990, 01.02.1991
en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 03.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979,
25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, inzonderheid op artikel 119
hernummerd bij de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30.05.1989;
Gelet op het decreet van 07.06.1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen
betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten,
inzonderheid op artikel 26 § 1;
Overwegende dat er op dinsdag 23 maart 2021 een volledige dag hinder zal zijn door aanvoer van +/50 vrachten beton, vanwege de werken aan appartement Fleur De Lin;
Overwegende dat dit zwaar werfverkeer niet veilig is voor de schoolgaande kinderen;
Gelet op de vraag vanwege Thomas Avet van Reaset om voor 1 dag éénrichtingsverkeer in te voeren,
en dit in samenspraak met de schooldirectie;
BESLUIT:
Artikel 1
§1.a – Op dinsdag 23 maart van 6u tot 23u zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn:
Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien vanaf het kruispunt Baron van der Bruggenlaan/SintLaurentiusstraat tot aan het kruispunt Baron van der Bruggenlaan/Kapellestraat.
§1.b – Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden F19 op het
kruispunt Baron van der Bruggenlaan/Sint-Laurentiusstraat en C1 met onderbord ‘uitgezonderd
werfverkeer’ op kruispunt Baron van der Bruggenlaan/Kapellestraat.
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Artikel 2
Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het K.B. en
het M.B.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken.
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