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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 8 februari 2021

Aanwezig Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn,
schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

9. Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Leuvensebaan eenrichtingsverkeer
tussen kruispunt met Stationsstraat en Torenstraat

Feiten en context. Betreft Leuvensebaan tussen Torenstraat en aansluiting met Stationsstraat ter hoogte van
Leuvensebaan nummer 33.

' lnwoners uit de Leuvensebaan vragen aanpassingen aan de straat om de veiligheid vooi'actieve
weggebruikers en bewoners te verhogen.. De Leuvensebaan is in het gedeelte tussen Stationsstraat en Torenstraat eerder smal.

' De bewoners kregen op 16 juni 2020 een brief met een voorstel voor proefopstelling en de vraag
naar feedback op de proefopstelling. Er werd beslist een overleg met de bewoners te houden.

' Uit meetgegevens van Telraam.net van 19/10/2020 tot23l12l2O2O blijkt dat er ongeveer évenveel
fietsers.gebruik van maken als autobestuurders. Ongeveer 73o/ovan de bestuurders rijdt
maximum 30 km/u op de plaats van meting en 91Yo rijdt daar maximum 40 km/u.. De straat heeft parkeerdruk, zowel van bewoners als van Garage Vanderborght en bij activiteiten
in de Mena. Het Kadodderpad is een trage weg die gebruikt wordt door kinderen. Het Kadodderpad komt uit in
dit gedeelte van de Leuvensebaan. De zichtbaarheid op en van het Kadodderpad is niet groot.. Op 9 december 2020 vragen verschillende buurtbewoners in een brief samen naar een verlaging
van de snelheidslimiet tot maximum 30 kilometer per uur.. Op 6 januari 2021 vond een online bewonersoverieg plaats. ln dit overleg gaven bewoners
respectvol hun verschillende meningen over de situatie.. De belangrijkste nood is het verlagen van de snelheidslimiet om de verkeersveiligheid te
verhogen.. De tweede nood is het weren van zwaat vervoer dat geen bestemming heeft in dit gedeelte van
de straat.. Daarnaast is er nood aan het beschermen van actieve weggebruikers zoals fietsers en
voetgangers, meer specifiek ter hoogte van het Kadodderpad en het kruispunt met de Torenstraat.. De bewoners kwamen samen tot het besluit dat éénrichtingsverkeer de noden niet zal inlossen.
Voor de bewoners zelf zou het betekenen dat ze zelf ook steeds tot het eerder onveilige kruispunt
van N229 met Torenstraat gedwongen worden.

' Het voorstel uit het overleg: limiet 30 km/u, toegang tot te straat verboden voor alle voertuigen,
uitgezonderd plaatselijk verkeer (geldt ook voor zwaar vervoer), dubbelrichtingsverkeer behouden,

. maar het uitrijden van de Leuvensebaan ter hoogte van de Torenstraat verbieden voor alle
voertuigen, zeker ook fietsers omwille van de onveilige oversteek. Fietsers aanzetten oni gebruik
te maken van de aanwezige zebrapaden als voetganger ter hoogte van de kruispunten van de. N229. Daarnaast veiliger maken van uitrijden van het Kadodderpad.

Juridische gronden
. Artikelen 130bis, í 33, 134;$1 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16

maart 1968.

' Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
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Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoonryaarden voor de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en
schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.
Artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur
De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzijanders bepaald.

Argumentatie
. Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig de

gepaste verkeersmaatregelen te treffen.. Een verbod op zwaat verkeer van meer dan 3,5 ton met uitzondering voor plaatselijk verkeer zal
het aantal grote voertuigen in de straat verminderen en op die manier de verkeersveiligheid
verhogen, vooral voor de actieve weggebruikers.

. Doorgaand zwaar verkeer hoort thuis in de Stationsstraat.. De straat blijft voor alle soorten weggebruikers bereikbaar.. Het verlagen van de snelheidslimiet heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. 30 km/u zal
een snelheid zijn die door bestuurders als aanvaardbaar wordt gezien. Uit telgegevens blijkt de
snelheid van auto's in de meeste gevallen al in de buurt van 30 km/u te liggen.. Het verlagen van de snelheid zorgt voor een groter gevoel van verkeersveiligheid bij actieve
weggebruikers.

. Het invoeren van de maatregel en het bespreken van de voorstellen van bewoners werd op 6
januari 2021 met de bewoners online besproken.

. Met beperkte tijdelijke infrastructuurmaatregelen probeert de gemeente de veiligheid ter hoogte
van het Kadodderpad te verhogen.

. Met gerichte communicatie spoort de gemeente fietsers aan om de Leuvensebaan niet uit te
fietsen ter hoogte van de Torenstraat

. Gepaste handhaving kan nodig zijn om het respecteren van de regels af te dwingen.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in de Leuvensebaan tussen Torenstraat en
Leuvensebaan nummer 31 een proefopstelling met tijdelijke verkeersregeling voor de verbetering van
de verkeersveiligheid wordt ingevoeid tot 30 september 2021.
Artikel2:
De maximum toegelaten snelheid wordt verlaagd tot 30 km/u.
Dit wordt ter kennis gebracht met de plaatsing van verbodsborden C43 met vermelding 30.
Artikel3:
Verkeer wordt voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan
3,5 ton in beide richtingen verboden, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C21 met vermelding "3,51" en onderbord
"u itgezonderd plaatsel ijk verkeer"
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C31a met onderbord "+3,5 ton uitgezonderd
plaatselijk verkeer" in de Leuvensebaan
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord D1e met onderbord "+3,5 ton uitgezonderd
plaatselijk verkeer" in de Leuvensebaan
Artikel 4:
Deze verkeersregeling treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
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ArtikelS:
Een afschrift van dezê beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 11 februari 2O21

Hilde Mariën
algemeen directeur wnd.

Dirk Claes
burgemeester wnd
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