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Openbare vergadering
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Wijziging
voorrangsregeling Stationsstraat
De gemeenteraad
Feiten en context
In het voorjaar van 2019 wordt de fietssnelweg F7 verder aangelegd op Grondgebied De
Pinte. De Provincie voorziet om het fietspad tussen de Daningsdreef en de Nijverheidstraat
aan te leggen als volwaardig fietspad. De Nijverheidstraat en Stationsstraat worden
heraangelegd als fietsstraat en krijgen een rode asfaltverharding.
Aangezien deze fietsas reeds druk gebruikt wordt en door deze aanpassingen nog meer
fietsverkeer zal aantrekken, stelt de dienst Grondzaken voor om de voorrangsregeling op het
kruispunt van de Stationsstraat met de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan aan te
passen.
Momenteel geldt op beide kruispunten voorrang van rechts. Dit leidt tot gevaarlijke situaties
tijdens de spitsuren. De dienst stelt voor om daarom de Stationsstraat voorrang te verlenen
op de beide zijstraten, zodat de fietssnelweg F7 de hoofdroute volgt.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en
186
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 minimum afmetingen 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 2014, 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 MOB/2009/01 van 3 april 2009

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 28 november 2018
Advies van de politie van 30 november 2018
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Motivering
Aangezien de Stationsstraat deel uitmaakt van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Deinze
wordt deze door de Provincie aangelegd als fietsstraat. Dit zal gebeuren in het voorjaar van
2019. Gezien dit een drukke hoofdas vormt voor fietsverkeer is het aangewezen om, zoals in
de Oude Gentweg, deze route voorrang te geven. De voorrangsregeling wordt daarom
aangepast op het kruispunt Stationsstraat - Koning Albertlaan en Stationsstraat - J.
Anthierenslaan. In plaats van voorrang van rechts, zullen beide zijstraten voorrang verlenen
aan het verkeer op de Stationsstraat.
Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde voorrangsregeling op het kruispunt
Stationsstraat - Koning Albertlaan en Stationsstraat - J. Anthierenslaan. In plaats van
voorrang van rechts krijgt de Stationsstraat voorrang op de zijstraten, zodat de fietsers veilig
de fietssnelweg kunnen volgen.
Artikel 2.
Bovenvermelde maatregel wordt gesignaleerd in de Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan
met een verkeersbord B5. Op het wegdek wordt een dwarse witte lijn geplaatst ter hoogte
van het verkeersbord.
Artikel 3.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de voorrangsregeling op deze kruispunten en gaat in voege 5 dagen na
publicatie van het reglement.
Artikel 4.
Dit reglement wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt. Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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