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Verontschuldigd:
Afwezig:
GOEDKEUREN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEENSTRAAT.
Bevoegdheid:



Artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet : het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor de tijdelijke verordeningen op het wegverkeer.
Artikel 135 §2 1°van de nieuwe gemeentewet m.b.t. de algemene bevoegdheid van
de gemeenten m.b.t. het veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten,...

Wetten en reglementen:





De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 (genoemd "de
wegverkeerswet"), zoals gewijzigd tot op heden.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (genoemd "het
verkeersreglement"), zoals gewijzigd tot op heden.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
De artikelen 130bis en 135 van de nieuwe gemeentewet.

Feiten:





De Leenstraat is een gemeenteweg.
In het meerjarenplan werd actie 42 "Opmaak van globaal verkeersveiligheidsplan" en
actie 43 "Uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen" ingeschreven.
In de gemeenteraadscommissie van 11 januari 2016 en op de infovergadering voor
de bevolking d.d. 13 januari 2016 werd het verkeersleefbaarheidsplan uitgebreid
toegelicht door het aangestelde studiebureau Vectris.
Het verkeersleefbaarheidsplan werd ter kennisgeving geagendeerd op de
gemeenteraad van 23 februari 2016.

Motivatie:







In het actieplan voor deelgemeente Zulte werd bijzondere aandacht gevraagd voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de woonwijk 'de Piste' o.a. door
het plaatsen van een vrachtwagensluis in de Leenstraat en Zonnelaan. De bedoeling
van deze maatregel is het weren van het doorgaand zwaar verkeer in de woonwijk.
Het invoeren van de hoogtebeperking wordt gerealiseerd door middel van een
poorteffect.
Deze maatregelen worden in 1ste instantie bij wijze van proef ingevoerd van 25
oktober 2018 tot 28 februari 2019.
Deze maatregelen worden bij proef verlengd van 1 maart 2019 tot 30 juni 2019.
De verkeersmaatregelen hebben uitsluitend betrekking op gemeentewegen.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing:
Artikel 1: In de Leenstraat, tussen de Olmenlaan en de Beukenlaan, is het verkeer verboden
voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan 3.5m.
Artikel 2: De verkeersmaatregel uit artikel 1 wordt ter kennis van de weggebruikers
gebracht door het plaatsen van een hoogtebegrenzer en van de volgende
verkeerssignalisatie:
 De verkeersborden C29 voorzien van het opschrift “3.5 m”, overeenkomstig artikel
68.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer, ter hoogte van
de hoogtebegrenzer in beide rijrichtingen.
 Het verkeersbord C29 voorzien van het opschrift “3.5 m” met onderbord ‘500m’,
overeenkomstig artikel 68.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het
Wegverkeer, op het kruispunt Leenstraat – Karreweg.
 Het verkeersbord C29 voorzien van het opschrift “3.5 m” met onderbord ‘20m’,
overeenkomstig artikel 68.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het
Wegverkeer, op het kruispunt Leenstraat – Modest Huyslaan.
Artikel 3: Het reglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet
bekendgemaakt door de burgemeester op de gemeentelijke website.
Het reglement treedt bij wijze van proef in werking op 1 maart 2019 tot 30 juni 2019.
Artikel 4: Na goedkeuring wordt het reglement bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
van het gemeentedecreet en wordt tevens een afschrift ervan gestuurd naar:
 de lokale politie, directie Operaties, dienst Verkeer;
 de technische uitvoeringsdienst;
 de brandweer bij het afsluiten van een weg en/of de inrichting van een
wegomleiding.
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