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8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer Gemeentepad -
invoering fietsstraat

Feiten en context
o Naar aanleiding van de rioleringswerken Eekt zal ook in het Gemeentepad de straat opnieuw

aangelegd worden. De inwoners van de straat hebben in dat kader vragen tot bijsturing van
de aanleg en verkeerskundige inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren.

o Vooral het ontraden van verkeer om in te draaien in Gemeentepad vanop N19
Aarschotsesteenweg staat hoog op hun agenda.

o Na overleg met verschillende stakeholders wordt voorgesteld een fietsstraat in te voeren.
o De bedoeling hiervan is vooral zorgen voor een visueel ontradend effect voor voertuigen om

de straat ter hoogte van N19 in te draaien. Met het instellen van de fietsstraat kunnen we een
groot fietsstraat logo in thermoplast aanbrengen aan het begin van de straat.

o Na de rioleringswerken in de Eekstraat zal bekeken worden hoe de fietslink tussen
Gemeentepad en Abdijlaan met markeringen op straat extra in de verf gezet kan worden.

Juridische gronden
o Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
o Decreet over het lokaal bestuur van 22 december2017.
o Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van

16 maart 1968.
o Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
o Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van

het wegverkeer.
o Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsi n gsvoonrvaard en voor de verkeerstekens.
o Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
o Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Argumentatie
o De bedoeling is zorgen voor een visueel ontradend effect voor voertuigen om de straat ter

hoogte van N19 in te draaien, door het aanbrengen van een groot fietsstraat logo op het
wegdek aan het begin van de straat.

o Het Gemeentepad vormt een belangrijke fietsdoorsteek en fietsroute via fietsstraten van
Wezemaal centrum via de fietsstraten: Kerkstraat, Holsbeeksebaan, Kerkebroekstraat,
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Gemeentepad, (Eekstraat), Abdijlaan, Drielindenstraat, Catharinalaan en Sint-Ceciliastraat
naar Rotselaar. Daarnaast via Terheidelaan, Meanderspad en Veerpont naar Werchter. Het
instellen van het Gemeentepad als fietsstraat geeft meer vorm aan het fietsnetwerk van
fietsstraten en lost hierin een missing link op.
Het invoeren van een fietsstraat op deze locatie past binnen de beleidsdoelstellingen en de
maatregelen van het gemeentel ij ke mob il iteits plan 2O22:

o Bí: Verblijfsgebieden - 81.1 lnrichting van de verblijfsgebieden middels
circulatiemaatregelen, snel heidsmaatregelen of infrastructuurwerken;

o 82: Fietsroutenetwerk - fietsstraten optimaliseren;
o B.2: Fietsroutenetwerk - fietsroutenetwerk fijnmaziger maken;
o 84: Snelheid - gekoppeld aan de inrichting van verblijfsgebieden (fietsstraat - 30

km/u).

Besluit

Na beraadslaging,
19 stemmen voor: Jelle Wouters, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Farida
Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen en Lieve De Bondt
1 stem tegen: Gunther Dereze
3 onthoudingen: Herwig Pierre, Liesbet Serneels en Heidi Pittomvils
Artikel í:
De gemeenteraad besluit in het Gemeentepad een fietsstraat in te stellen.
Dit wordt gesignaleerd door de borden F1 11 en F113.
Artikel 2:
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

Opgemaakt op 28 juni 2022

An inckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter
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