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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 22 augustus 2022

Aanwezig: Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: PatrickVervoort, schepen;

17. Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Knip Regastraat

Feiten en context
' Op de Steenweg op Gelrode en Vakenstraat zijn riolerings- en wegeniswerken in uitvoering,

Hierdoor is doorgaand verkeer is niet mogelijk langs de Steenweg op Gelrode. Dit werd
aangekondigd door de nodige signalisatie.

' Er wordt vastgesteld dat sluipverkeer alsnog zijn weg voorbij de werken zoekt. Onder andere door
via de Beukenlaan gebruik te maken van de Regastraat om richting Heikant te rijden.. De Regastraat is een zeer smalle straat en bovendien een fietsstraat.

' Vanaf 22 augustus 2022 kan plaatselijk verkeer de Steenweg op Gelrode gebruiken om naar hun
bestemming te rijden. Het blijft weliswaar een wer2one gezien de nutsmaatschappijen nog heel
wat werk dienen uit te voeren en er ook nog geen fietspaden zijn aangelegd.

' Net omwille van het feit dat er geen fietspaden zijn aangelegd en er opnieuw meer verkeer op de
Steenweg op Gelrode zal rijden is het aangewezen om de Regastraat trldelijk te knippen zodat
fietsers dit traject veilig kunnen gebruiken . Zeker vóór de start van het nieuwe schooljaar is deze
maatregel aangewezen.

Juridische gronden. Artikelen 130bis, 133, 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.

' Ministerieel besluitvan 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsi n gsvoonruaarden voor de verkeersteken s.

' 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.

Besluit
Eenparig
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Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Regastraat te knippen ter hoogte van de
Beukenlaan door het aanbrengen van paaltjes en dit vanaf maandag 22 augustus 2022tot het einde
van de riolerings- en wegeniswerken op de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode.
Deze verkeersregeling wordt gesig naleerd door aangepaste wettelijke sig nalisatie.
Artikel2:
Deze verkeersregeling treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel3:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 23 auguslus2022

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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