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Uittreksel uit de notulen  
van het College van burgemeester en schepenen 

Zitting van 1 juni 2021 

 

Aanwezig: Vander Meeren Luc, Burgemeester, 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:   

 

15. WONEN EN LEEFOMGEVING Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. 
werken in de Vlaamse Ardennenstraat op 2 juni 2021. 

Juridische grondslag 

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 130bis en 135 
§ 2. 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 en 57. 

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, en latere wijzigingen. 

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen. 

Het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van verkeersbelemmeringen. 

Feiten en context 

Op 21 mei 2021 diende Elta bv, Honderdweg 22, 9230 Wetteren, een aanvraag in voor een 
signalisatievergunning om in opdracht van Farys op 2 juni 2021 rioolwerken uit te voeren in de Vlaamse 
Ardennenstraat, waarbij de straat volledig afgesloten zal worden.  

Bijgevolg is het noodzakelijk om aanvullende reglementsbepalingen voor te schrijven met het oog op 
het behoud van de goede orde en de openbare veiligheid en het gemak van het verkeer.  

BESLUIT: 

Art.1. Op 2 juni 2021 wordt de werfzone volledig afgesloten voor het verkeer. De rest van de straat wordt 
afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er wordt in beide richtingen een 
omleiding voorzien via het Ooikeplein, de Sint Amandusstraat en de Kerkkouterstraat. 

Art.2. De burgemeester kan voor of tijdens de werken bijkomende verkeersmaatregelen opleggen, 
waaronder het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten, als deze noodzakelijk geacht zouden 
worden voor een vlot en veilig verkeer. 

Art.3. De aanvrager/aannemer staat in voor: 

• het tijdig verwittigen van alle aangelanden van de genomen verkeersmaatregelen 

• de signalisatie en plaatsing van alle vereiste verkeersborden conform de volgende 
wettelijke en reglementaire voorschriften: 

o het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer 
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o het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 

o het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeers-
belemmeringen op de openbare weg. 

Art.4. Dit reglement is van kracht gedurende de periode waarvoor het is getroffen. 

Art.5. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de procureur des konings, de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de lokale politie Vlaamse 
Ardennen, de brandweerzone Vlaamse Ardennen en de aanvrager. 

 

Namens het College, 

De Algemeen directeur De Burgemeester, 

get. Buysschaert An get. Vander Meeren Luc 

 
Voor eensluidend afschrift, 

De Algemeen directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 
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