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AANvULLEND REGLen¡eNt op oe

Marc VAN DEUREN

poUïE vnt Het wecvenxeen: Gescxnn¡lxt ptnxeneru lt

DE FRANS LANDRAINSTRAAT

Hrr Correce,
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbijde minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels 119 en 135 $2.1';
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2009 houdende delegatie aan het

college van burgerneester en schepenen van de vaststelling van aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet

op de aanvullende

reglementen aangaande

het wegverkeer op

de

gemeentewegen, gewijzigd op:
gewijzigd in zitting van 27 november 2012, houdende parkeren op de verhoogde
inrichting, een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Burburelaan en
een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Schone Luchtlaan,
gewijzigd in zitting van 11 maart 2015, houdende een oversteekplaats voor
voetgangers ter hoogte van huisnummer 19;

-

Ovenvegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overuvegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist.

dat het vrij parkeren in de Frans Landrainstraat enerzijds zorgt voor
problemen van doorstroming en anderzijds hoge snelheden van voertuigen mogelijk

Overuvegende
maakt;

Ovenvegende de aanwezigheid van een tennisclub, met als gevolg dat er veel
bezoekers foutief parkeren en daardoor de zichtbaarheid belemmerd wordt voor de
auto's die de parking verlaten;
Ovenvegende dat blijkt dat voertuigen over het voetpad rijden in de bocht tussen het
Sint-Rochusoord en de Schone Luchtlaan;

l juni 2016 tot l juni 2017,
blijkt dat deze gunstig is en dat de voorlopige regeling kan omgezet worden in een

Ovenrvegende dat na evaluatie van de proefperiode, van
definitieve regeling;

Beslult:
Art.l

ln de Frans Landrainstraat wordt, met ingang van 1 juni 2017, het geschrankt
parkeren zodanig georganiseerd dat het parkeren verboden wordt langs de
onpare kant:
- tussen de de Burburelaan en het huisnummer 13,
- vanaf de woning met huisnummer.lT tot aan huisnummers 31/33,
- vanaf huisnummers 33/35 tot aan huisnummer 41,
pare kant:

-

vanaf de oversteekplaats voor voetgangers kruispunt Schone Luchtlaan tot
aan het SintRochusoord,
vanaf het Sint-Rochusoord tot aan huisnummer 30,
vanaf 16 m voor de ingang van de tennisclub tot aan huisnummer 8,
vanaf 16 m voor de oversteekplaats voor voetgangers aan het kruispunt
de Burburelaan tot aan deze oversteekplaats.

Art.2

Deze wijzigingen worden aangeduid met de verkeersborden E1 met bijhorende
pijlen, E9 met bijhorende pijlen op verhoogde inrichting, gemarkeerde
parkeervakken en gele onderbroken streep.

Art.3

Ter hoogte van de bocht, tussen het Sint Rochusoord en de Schone Luchtlaan,
worden langs de pare kant van de woningen, paaltjes geplaatst.

Art.4 Dit aanvullende reglement wordt ter kennis

overgemaakt
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