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Openbare vergadering

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan
De gemeenteraad

Feiten en context
Op 25 juni 2019 werd een bewonersoverleg georganiseerd met het bestuur en de
omwonenden van de Cyriel Buysselaan en de Hugo Verriestlaan. Op basis van dit initiatief
stelt de gemeente een aantal maatregelen voor rond het pleintje van de Cyriel Buysselaan
Deze werden ingevoerd in augustus 2Ot9. Samen met de bewoners van de straat en de
mobiliteitsraad werden de maatregelen geëvalueerd in het voorjaar van 2020.
Naar aanleiding van deze evaluatie werd beslist om de gewijzigde verkeerssituatie te
bestendigen.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op een gemeenteweg.
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Wet van 16 maart 1968 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 het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
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 20t4, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOBl20O9l01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2Ot7, i.h.b. artikel 285 en artikel 286

Vorige beslissingen

.

Besluit van de burgemeester van 30 augustus 2019 betreffende de tijdelijke
politieverordening voor het éénrichtingsverkeer en parkeerverbod te C. Buysselaan

Adviezen
Advies van de mobiliteitsraad van 26 juni 2019
Advies van de mobiliteitsraad van 29 januari 2O2O
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Advies van de mobilite¡tsraad van 6 mei 2020
Advies van de mobiliteitsraad van 27 mei 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

A¡tikel

1.
Rondom het pleintje in de Cyriel Buysselaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Dit wordt
aangeduid met een verkeersbord F19 met onderbord M5 ter hoogte van Cyriel Buysselaan 12
en twee Cl-verkeersborden met onderbord M5 ter hoogte van Cyriel Buysselaan 22.Ter
hoogte van Cyriel Buysselaan 15 wordt een verkeersbord C3la (verboden links af te slaan)
met onderbord M5 geplaatst, ter hoogte van Cyriel Buysselaan 26 een verkeersbord C31b

(verboden rechts af te slaan) met onderbord M5,

Artikel 2.

Rondom het pleintje wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd langs de kant van de
woningen. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden E3 ter hoogte van Cyriel Buysselaan
t2 en 22. Op de hoek van Cyriel Buysselaan 15'en tegenover deze woning langs het plein zelf
wordt eveneens een parkeerverbod ingevoerd.

AÉikel 3.

Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid,

Artikel 4.
ter kennisgeving gestuurd aan
loket lokale besturen, module toezicht
de lokale politiezone Schelde-Leie

Een afschrift wordt

.
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