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UITTREKSEL

Feiten en context
• In de Molenstraat werd op 1 juli 2017 gestart met een proefopstelling. In het gedeelte tussen 

Ommegangstraat 31 en Molenstraat 76 werd enkelrichting ingesteld.
• Het college van burgemeester en schepenen neemt op 11 februari 2019 kennis van de 

resultaten van de enquête over de proefopstelling en beslist een aanvullend politiereglement 
voor te leggen aan de gemeenteraad om de proefopstelling te bestendigen en bijkomend een 
bord "opgepast fietsers" te plaatsen ter hoogte van Ommegangstraat/Molenerf.

Juridische gronden
• 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

Argumentatie
• Het betreft een gemeenteweg.
• Uit de enquête die afgesloten werd op 15 oktober 2018 blijkt dat  een duidelijke meerderheid van 

de buurtbewoners voor het behoud van de proefopstelling is (45 stemmen voor, 12 stemmen 
tegen, 1 onpartijdig).

• De proefopstelling heeft nu ruim 1,5 jaar gefunctioneerd. 
• Het doel van de proefopstelling was de verkeersveiligheid aan het Molenerf te verhogen.
• De bestendiging van de enkelrichting tussen Ommegangstraat 31 en Molenstraat 76 moet 

ondersteund worden door een aanvullend politiereglement.
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BESLUIT
Stemming:  22 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, 
Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Hendrik Bellens, Annemie 
Laforce-Vergote, Patrick Lievens, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz 
Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, Valerie 
Michel, Margot Van Overtveldt en Yolande Avontroodt
Artikel 1. In de Molenstraat tussen Ommegangstraat 31 en Molenstraat 76 wordt enkelrichting 
ingesteld in de richting naar Molenstraat 73A/B. Fietsers en bromfietsers klasse A mogen de weg in 
beide richtingen gebruiken.
Artikel 2. Deze maatregel  wordt ter kennis gebracht met volgende verkeersborden:
• F 19 met onderbord M5 aan Ommegangstraat 31;
• C1 met onderbord M3 aan Molenstraat 76;
• bord "opgepast fietsers" ter hoogte van de Ommegangstraat/Molenerf.
Artikel 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de 
hulpdiensten zoals ziekenwagens, brandweerwagens en politievoertuigen.
Artikel 4. Afschrift van huidig besluit wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Antwerpen, de Heer Procureur des Konings te Antwerpen, rechtbank van eerste 
aanleg en politierechtbank.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Yolande Avontroodt
Algemeen directeur Voorzitter


