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Uittreksel uit de notulen
van het Gemeenteraad
Zitting van 22 decemb er 2O2O

Aanwezig:

Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,
Fonteyne

Ku

rt, Schepenen,

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico,

Baert Leen, Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeu r

Verontschuldigd:
Afwezig:

11. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende
verkeersvertragend e ch ica ne op de

Li

het instellen van

een

ndestraat. Goed keu ri n g.

Juridische grondslag
De gecoórdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

titel

l,

hoofdstuk ll.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017, artikel 41

130.

Het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

Het MB van 11 oktober

1976 waarbij

de

minimumafmetingen

en de

bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De omzendbrief MOB/2OO9/1 van 3 april 2OO9 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

rl3

Feiten en context
Op 27 januari 2020 werden bij wijze van proefproject een verkeersvertragende chicane gecreëerd

op de Lindestraat, net buiten de bebouwde kom, voorbij het kruispunt met de Bergstraat. Deze
maatregel kwam er naar aanleiding van meerdere klachten van omwonenden over (een gevoel van)

verkeersonveiligheid en lawaaihinder door te hoge rijsnelheden in de straat. Via een tijdelijk
politiereglement werd de voorrangsregeling ter hoogte van de opstelling bepaald en werd de
maximaal toegelaten snelheid bij het naderen van de opstelling beperkt tot 50 km/uur.

Om na te gaan of de proefopstelling een (positieve) effect heeft, werden de omwonenden
schriftelijk bevraagd. De reacties zijn overwegend positief, hoewel vermeld wordt dat de opstelling
op zich nog niet voldoende is en dat ze gevaarlijk is/aanvoelt voor fietsers. Om aan dit laatste
tegemoet te komen, worden bijkomende maatregelen getroffen die niet opgenomen hoeven te
worden in een aanvullend reglement.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

BESLUIT:

11 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,
Fonteyne Kurt,
Dhondt Willy,
Van Cauwenberghe Olivier,
Marie Maes)
Vermeulen Sandy,
Steenmans Marcel,
4 stemmen tegen (Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
De Donder Sven)
Van De Populiere Marleen,
2

onthoudingen (De Wulf Nico, Baert Leen)

Art.1. Op de Lindestraat ter hoogte van de chicane net voorbij het kruispunt met de Bergstraat
geldt:
De bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden; de maatregel geldt niet

voor fietsers.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden

D1,

aangevuld met onderborden M2.

Art.2. Op de Lindestraat ter hoogte van de chicane in de richting van het centrum van Petegem
geldt:
De bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde

richting komen.
Op de Lindestraat ter hoogte van de chicane in de richting van de Heerbaan geldt:

De bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit

de

tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden 819 en 821.

Art.3. Op de Lindestraat ter hoogte van de chicane tot aan de bebouwde kom in beide richtingen
geldt:
Het is verboden voor bestuurders om sneller te rijden dan 50 km per uur.

Het begin en het einde van de opgelegde snelheidsbeperking worden aangeduid met
verkeersborden C43 en C45.
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Namens de gemeenteraad,
De Algemeen

directeur

De

get. Buysschaert An

Voorzitter gemeenteraad,
get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,
De Algemeen

Bu

directeur,

An.

De

Voorzitter gemeenteraad

Desloovere Koen.
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