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Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer voor het invoeren van 
een fietszone in diverse straten

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 56, § 2.
Juridische grond » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 130 bis en artikel 135, § 2.

» Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere 
wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.

» Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en 
latere wijzigingen, in het bijzonder op titel III.

» Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, 
en latere wijzigingen.

Feiten, context en 
argumentatie

» Om de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen is het wenselijk een 
fietszone in te voeren in diverse straten.

» Er zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist om de veiligheid van de 
weggebruikers en een vlot verloop van het normale verkeer te garanderen.

» Het is de bedoeling om deze maatregelen te evalueren na 1 jaar.
Besluit Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
In de volgende straten of delen van straten wordt een fietszone ingevoerd:
 de Kloosterstraat;
 de Kasteelstraat, vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot het kruispunt 

met de Kerkstraat;
 de Rollegem-Kapelsestraat tot het kruispunt met de Nieuwestraat;
 het Dorpsplein tot aan de Gullegemsestraat met huisnummer 13;
 weggetje tussen het Dorpsplein en de Kloosterstraat (sporthal).
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door een 
zonebord met daarin de afbeelding van het verkeersbord F111- Begin van de 
fietsstraat en het verkeersbord F113 - Einde van de fietsstraat (= met schuine 
zwarte streep door het volledige zonebord).
Artikel 2
Deze maatregel gaat in op 11 januari 2021 en eindigt op 10 januari 2022.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
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» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie plaatsen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst vrije tijd: 1;
» technische dienst: 1;
» politiezone Grensleie: 1.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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