
Zitting van maandag 04 juli 2022

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De algemeen directeur, get. Anton Jacobus De voorzitter, get. Bert Maertens

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De algemeen directeur

Anton Jacobus

                   De burgemeester

                     Bert Maertens

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Tegenwoordig: Bert Maertens: voorzitter
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Feys Lothar, Verbeke Tom, Van Essche Ann: schepenen
Anton Jacobus: algemeen directeur

Verontschuldigd: Bogaert Lisbet: schepen

12. Aanvullend verkeersreglement fietspad Zuidkaai. Intrekking beslissing 15/10/2018. Nieuwe 
beslissing.

Het College,

Regelgeving

- Decreet Lokaal Bestuur
- Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16/03/1968
- Ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder plaatsingsvoorwaarden

van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 19/06/2006
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- Omzendbrief van MOB/2009/01 van 3/04/2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de

politie over het wegverkeer
- Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester

en schepenen in de gemeenteraad van 8/6/2009

Voorafgaande beslissingen en advies

- Gunstig advies van de COWM dd. 4/06/2009
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 24/09/2018 om het fietsen langs de Zuidkaai 

opnieuw toe te laten na heraanleg. 

Feiten en motivering

- Sinds 2018 kunnen de fietsers via het jaagpad naar Roeselare of Ingelmunster langs het kanaal fietsen.
- Door de slechte staat van de kaaimuren werden al een aantal aanpassingen gedaan langs de kade ter hoogte 

van de bedrijvenzone (tussen de Mandelstraat en de Vredestraat). Zo is er nu een duidelijk afgebakende zone 
waar vrachtwagens mogen parkeren, veilig afgeschermd voor de fietsers. 

- Ter hoogte van de Vaartstraat moeten de fietsers terug op de weg fietsen, flankerend tussen de geparkeerde 
auto’s. 

- Met de nieuwe woonuitbreiding ter hoogte van Dok-Sight en Dac’art staan de wagens hier langs beide zijden 
van de straat geparkeerd. Vaak staan auto’s op het jaagpad geparkeerd waardoor de fietsers gehinderd 
worden. 

- Wanneer de fietssnelweg F36 zal worden aangelegd zullen de wagens hier niet meer kunnen parkeren. 
- In afwachting van deze aanleg kan deze strook als fietspad gemarkeerd worden. 

• dit is veiliger voor de fietsers 
• de Zuidkaai is breed genoeg, auto’s kunnen nog naast het fietspad parkeren op de rijweg en dit zal 

ook de snelheid hier verlagen (op vandaag klachten dat ze daar fel optrekken).
- Het aanvullend verkeersreglement dd. 15/10/2018 wordt ingetrokken en vervangen door dit onderhavig 

reglement. 
- Een passende verkeersregeling dient getroffen te worden.



BESLUIT:

Art. 1 – Het voorgaande aanvullend reglement betreffende de herinrichting van het fietspad Zuidkaai dd. 
15/10/2018 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

Art. 2 – In de Zuidkaai, tussen het jaagpad kant Ingelmunster en de Brugstraat, wordt een verplicht fietspad 
aangelegd. De denkbeeldige rand van de rijbaan wordt, over de ganse lengte, gemarkeerd door een brede witte 
doorlopende strepen overeenkomstig art. 74 van de wegcode. Fietsers, speedpedelecs en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A moeten het tweerichtingsfietspad volgen.

Art. 3 – Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden en met politiestraffen bestraft worden. 

Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 


