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Onderwerp

Goedkeuring verkeersreglement Eikaart-Vrankrijk

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

FEITELIJKE CONTEXT
Op het bochtig parcours Eikaart/Vrankrijk geldt een snelheidsregime van 70 km/u.
De Zeepstraat ligt in zone 50.
Fietsers hebben hier geen eigen fietspad maar worden in de bochten wel voorbij gestoken zonder
dat de bestuurder zicht heeft op tegemoetkomend verkeer.
MOTIVERING
Ondanks het slechte zicht haalt men de fietser toch in waardoor de veiligheid van de fietser in het
gedrang komt. Om de fietser beter te beschermen stellen we voor om de snelheid op Eikaart en
Vrankrijk af te bouwen naar 50 km/u.
Daarnaast is het noodzakelijk om hier een overlangse markering aan te brengen in de bochten door
middel van een onderbroken witte middenlijn.
De voorziene maatregel betreft gemeentewegen.
BESLISSING
Art. 1

Op Eikaart en Vrankrijk wordt er een snelheidsregime toegepast van 50 km/u.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C43.

Art. 2

Op Eikaart, Vrankrijk en de Zeepstraat wordt een overlangse markering aangebracht in de
bochten door middel van een onderbroken witte middenlijn.

Art. 3

Langs de zijden van het wegdek worden fietsertjes en pijlen aangebracht om de bestuurders
attent te maken op de aanwezigheid van fietsers.

Art. 4

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art. 5

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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