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Openbare vergadering

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer éénrichtingsverkeer Savaa nstraat
De gemeenteraad

Feiten en context
Bij de evaluatie van de minderhindermaatregelen die genomen werden voor de werken rond
het afrittencomplex E17-N60 werd beslist om geen verkeer toe te laten van de Savaanstraat
(kant Zevergem) op de N60. Enerzijds omwille van de veiligheid (lokale weg type III die
aantakt op primaire weg I, bovendien zonder invoegstrook), anderzijds om geen sluipverkeer
van de N60 aan te trekken richting de Et7.
Gezien het éénrichtingsverkeer tijdens de werken problemen gaf voor de bereikbaarheid van
de landbouwgrond en inwoners in de Savaanstraat, werd beslist om dit éénrichtingsverkeer te
beperken tot de eerste 10 meter van de Savaanstraat (komende van de N60),
De hierna voorziene maatregel heeft betrekking op een gemeenteweg en een gewestweg.
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Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart
1968
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
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2OL4
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/2O09101 van 3 april 2009
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad gaat akkoord om in de Savaanstraat, komende van de N60 richting de

Grote Steenweg, over de eerste tien meter éénrichtingsverkeer in te voeren.
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Artikel

2.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door volgende verkeersborden:
. F19 op het kruispunt van de N60 - Savaanstraat, richting de Grote Steenweg

. Cl op het kruispunt Savaanstraat - N60, voorbij de toegangsweg richting
Savaanstraat 1 richting de N60
. Cl met onderbord "350m" op het kruispunt Savaanstraat - Grote Steenweg,

richting

de N60

Artikel 3.
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.

Artikel 4,
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:

.
.

loket lokale besturen, module toezicht
de lokale politiezone Schelde-Leie
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