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aanwezig Sebastiaan Rubberecht, voorzitter; Dirk Bauwens, burgemeester; 

Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, Anke Fierens, Leen 
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onderwerp Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. 

uitbreiding 50km/uur aan Oelegemsteenweg

UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
In afwachting van de heraanleg van de Oelegemsteenweg kunnen kleine ingrepen op de weg 
uitgevoerd worden om de verkeersveiligheid te verhogen.
Op voorstel van de verkeerscel besliste het college van burgemeester en schepenen op 2 juli 2018 
akkoord te gaan met volgende ingrepen aan de Oelegemsteenweg:
• de snelheidsbeperking tot 50km/uur uitbreiden tot aan de Rozenhoek;
• een zebrapad schilderen aan de Rozenhoek;
• het zebrapad aan de Goorstraat vervangen door een fietsgeleidingsstrook;
• het plaatsen van een sensibilisatiebord met snelheidsindicatie.

Feiten en context
De uitbreiding van de snelheidsbeperking tot 50km/uur in de Oelegemsteenweg tot aan de 
Rozenhoek moet gedekt worden door een aanvullende politieverordening die goedgekeurd moet 
worden door de gemeenteraad.

Juridische gronden
• Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen 
op het wegverkeer.

• Artikel 57 §3 1° van het gemeentedecreet
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

• Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen

• Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel II over de plaatsing van de verkeerstekens

• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

• Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer
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• Beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018 betreffende uitbreiding 
snelheidsbeperking tot 50km/uur op de Oelegemsteenweg tot aan de Rozenhoek.

Inspraak en advies
Op voorstel van de verkeerscel.

Argumentatie
• Het betreft een gemeenteweg.
• De verkeerssituatie moet aangepast worden om de verkeersveiligheid op de Oelegemsteenweg 

te verhogen.
• Een definitieve wijziging in snelheidsregime moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

BESLUIT
Stemming:  23 stemmen voor: Dirk Bauwens, Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, Anke 
Fierens, Yolande Avontroodt, Marijke Dillen, Olivier Verhulst, Marian Van Alphen, Wim Van Kets, 
Joos Verschueren, Kristof Droessaert, Pascale Gielen, Hendrik Bellens, Gerald Van Acker, Valérie 
Van Genechten, Lynn Cuppens, Annemie Laforce-Vergote, Stefan Van den Heuvel, Patrick Lievens, 
Hans Hanssen, Rita Tutelaars en Sebastiaan Rubberecht
Artikel 1. De snelheidsbeperking tot 50km/uur in de Oelegemsteenweg wordt uitgebreid tot  aan de 
Rozenhoek.
Artikel 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met verkeersborden C43. De huidige borden 
dienen verplaatst te worden.
Artikel 3. Afschrift van huidig besluit wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Antwerpen, en aan de Heer Procureur des Konings te Antwerpen, rechtbank van 
eerste aanleg en politierechtbank.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Sebastiaan Rubberecht
algemeen directeur voorzitter


