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Aanvullende reglement op de politie over het wegverkeer: goedkeuring
De Raad
Bevoegdheid
De Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, laatst gewijzigd bij Programmawet van 25
december 2016, inzonderheid artikel 2.
Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 28 maart 2014, inzonderheid artikel 5.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en
bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 24 juni 2016 inzonderheid artikel 43, § 2, 2°.
Juridisch kader
Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, laatst gewijzigd bij K.B. van 14 december 2016
Het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij M.B. van 21 juli 2014.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie
over het wegverkeer.
Het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, laatst gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010.
Motivering
Met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruikers is het wenselijk om in een aantal straten een
voorbehouden fiets- en/of voetpad aan te duiden. Het betreft volgende straten of delen ervan: Maenhoutstraat,
Latemstraat, Philippe de Denterghemplaan, Mortelputstraat en Koperstraat.
In de Molenhoekstraat, de Warandedreef en een deel van de Hoge Heirweg zal de beperkte breedte worden
aangeduid om problemen met zwaar vrachtverkeer te vermijden.
Met 13 stemmen voor (Agnes Lannoo-Van Wanseele, Rigo Van de Voorde, Peter Draulans, Emiel Verschueren, Pieter
Vanderheyden, Philip Cnockaert, Bea Roos, Guy Vanseveren, Lode Scheerder, Erik Van Den Abeele, Magda Van Hevel Pynket, Bob Van Hooland, Carl Dewulf), 5 onthoudingen (Arnold Meirlaen, Sonja Ledoux-Helleputte, Marian De Clercq,
Nicolas Bosschem, Bieke Santens-De Buysscher)
Besluit
Art. 1. Voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen (verkeersbord
D10) op volgende plaatsen
• Maenhoutstraat: beide kanten van de weg, van de kruising met de Bunderweg tot huisnummer 60
• Latemstraat: van huisnummer 20 tot de kruising met de Vennelaan aan de kant van de even nummers
• Latemstraat: van de kruising met de Burgemeesterstraat tot de kruising met de Golflaan aan de kant van de
even nummers
• P. de Denterghemlaan: van de Kruising met de Dorpsstraat tot de kruising met de Museumlaan aan de kant
van de kant van de oneven nummers

•

P. de Denterghemlaan: van de Kruising met de Dorpsstraat tot de kruising met Bachtenberge aan de kant van
de kant van de even nummers
• Mortelputstraat: van huisnummer 7 tot de kruising met Dorp aan de kant van de oneven nummers
• Koperstraat: langs weerszijden van de rijweg, over de volledige lengte van de straat
Art. 2. De fietsers zijn verplicht het fietspad te gebruiken (verkeersbord D7) op volgende plaatsen
• Mortelputstraat: langs weerszijden van de rijweg, over de volledige lengte van de straat met uitzondering van
de delen die voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers, beschreven in artikel 1
• Latemstraat: langs weerszijden van de rijweg, over de volledige lengte van de straat met uitzondering van de
delen die voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers, beschreven in artikel 1
• P. De Dentergemstraat: langs weerszijden van de rijweg, over de volledige lengte van de straat met
uitzondering van de delen die voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers, beschreven in artikel 1
• Golflaan: langs weerszijden van de rijweg, over de volledige lengte van de straat
• Moeistraat: langs weerszijden van de rijweg
• Keistraat: langs de kant van de gemeente Sint-Martens-Latem tussen Moeistraat en de grens met Gent (SintDenijs-Westrem), voor beide richtingen
• Twee Dreven: richting N43, tussen de N43 en de Constant Permekelaan
Art. 3. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de
aangeduide (verkeersbord C27)
• Molenhoekstraat: over de volledige lengte van de straat, max 3,40 meter
• Hoge Heirweg: t.h.v. huisnummer 47, in de richting van de kruising met Maenhoutstraat, max 2,5 meter
• Warandedreef: vanaf de kruising met de Oude Vierschaarstraat, in de richting van de Rode Beukendreef, max
2,0 meter
Art. 4. Dit aanvullend reglement vervangt artikel 6 en artikel 16 van het aanvullende reglement op de politie over het
wegverkeer d.d. 27 maart 2017.
Art. 5. De overtredingen worden bestraft met politiestraffen, waarvoor een gemeentelijke administratieve sanctie is
voorzien in het gemeentelijk GAS-reglement.
Art. 6. Dit aanvullend reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan
• de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2 te 1000 Brussel,
• het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel,
• de Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent,
• de Procureur des Konings, Afdeling Politierechtbank, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent,
• de Politiezone Schelde-Leie t.a.v. de zonechef de heer Pascal Maes, Florastraat 19, 9840 De Pinte,
• mevrouw Isabel De Vos, hoofdinspecteur Wijkpolitie Sint-Martens-Latem, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem,
• de omliggende gemeenten Gent, Deinze, De Pinte en Nazareth.
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