
Zitting van maandag 29 augustus 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, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen
Anton Jacobus: algemeen directeur

Verontschuldigd:

11. Aanvullend verkeersreglement Meensestraat. Intrekking beslissing 24/04/2017 en 19/08/2019. 
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 maart 1968
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 
juni 2006

- Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 
en schepenen in de gemeenteraad van 8 juni 2009

- Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens

Voorafgaande beslissingen en advies

- TVR dd. 8/02/2022 invoeren proefperiode éénrichtingsverkeer Meensestraat tot 30/06/2022. 

Feiten en motivering

- In de Meiboomstraat werd een schoolstraat ingericht als proefproject van februari 2022 tot juni 2022.
- Hieraan gekoppeld werd éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Meensestraat om het verkeer vlotter te laten 

verlopen.
- De schoolstraat werd als positief bevonden door De Zonnebloem en werd op 4/07/2022 goedgekeurd op het 

schepencollege. 
- Vanuit de buurt komen geen opmerkingen omtrent het éénrichtingsverkeer in de Meensestraat. Dit zal 

definitief ingericht worden. 
- De aanvullende verkeersreglementen van 24/04/2017 en 19/08/2019 worden ingetrokken en vervangen door 

onderhavig reglement.
- Passende verkeersregeling dient getroffen te worden.

BESLUIT:

Art. 1 – De voorgaande aanvullende reglementen betreffende Meensestraat dd. 24/04/2017 en 19/08/2019 
worden ingetrokken en vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

Art. 2 – In de Meesestraat wordt het inrijden van alle voertuigen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A 
en P, verboden in de rijrichting van de Schoolstraat naar de Papestraat:

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met:



• een verkeersbord F19 met onderbord M5 aan kruispunt Meensestraat/Papestraat (rijrichting 
Schoolstraat)

• een verkeersbord F19 met onderbord M5 aan kruispunt Meensestraat/Slabbaardstraat-Noord (rijrichting 
Schoolstraat)

• een verkeersbord F19 met onderbord M5 aan kruispunt Meensestraat/Meiboomstraat (rijrichting 
Schoolstraat)

• een verkeersbord C1 met onderbord M3 aan kruispunt Meensestraat/Dweersstraat (rijrichting 
Papestraat)

• een verkeersbord D1e met onderbord M3 net voor kruispunt Meensestraat/Dweersstraat (rijrichting 
Papestraat)

• een verkeersbord C1 met onderbord M3 aan kruispunt Meensestraat/Meiboomstraat (rijrichting 
Papestraat)

• een verkeersbord D1e met onderbord M3 net voor kruispunt Meensestraat/Meiboomstraat (rijrichting 
Papestraat)

• een verkeersbord C1 met onderbord M3 aan kruispunt Meensestraat/Schoolstraat (rijrichting 
Papestraat)

• een verkeersbord C31b met onderbord M3 aan kruispunt Meensestraat/Schoolstraat (Schoolstraat)
• een verkeersbord C31a met onderbord M3 aan kruispunt Meensestraat/Schoolstraat (Schoolstraat) 

Art. 3 – In de Meensestraat is de doorgang naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan verboden. Het is 
verplicht, behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A en P, om linksaf te slaan naar de Pekkerstraat. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden D1e met onderbord M3.

Art. 4 – In de Meensestraat worden op verschillende plaatsen oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien: 

• ter hoogte van huisnummer 149 (ingang van de school)

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord F49 en witte evenwijdige strepen, parallel met de as 
van de rijweg, conform artikel 76.3 van het K.B.

• ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat (2x)
• ter hoogte van ingang CLB
• ter hoogte van kruispunt met de Pekkerstraat
• ter hoogte van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg, 
conform artikel 76.3 van het K.B.

Art. 5 – In de Meensestraat is het verboden te parkeren op volgende plaatsen:

• tussen de Papestraat en de Dweersstraat langs beide zijden van de rijweg
• tussen de Slabbaardstraat-Noord en de Dweersstraat langs de onpare kant 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord E1 met passende pijlen van het type X.

• ter hoogte van huisnummer 20 
• ter hoogte van poort firma Durlet over een lengte van 4 meter langs weerszijden
• ter hoogte van huisnummer 93 over een lengte van 10 meter 
• ter hoogte van huisnummer 101 over een lengte van 6 meter
• ter hoogte van huisnummer 155 over een lengte van 5 meter langs de onpare kant
• ter hoogte van huisnummer 155 over een lengte van 10 meter langs de pare kant 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het aanbrengen van gele onderbroken belijning op de rand van het 
voetpad.

Art. 6 – In de Meensestraat is een verhoogde inrichting aangebracht op volgende plaatsen:

• kruispunt Meensestraat/Schoolstraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord A51 met bijhorend onderbord ‘verkeersplateau’, 
alsook de afstandsaanduiding ’50 m’. 

• kruispunt Meensestraat/Pekkerstraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met F19.

Art. 7 – In de Meensestraat zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor de schoolbus:

• Vanaf het kruispunt met de Schoolstraat over een lengte van 40m noordwaarts. De zone wordt 
opgesplitst in 2 zones van 10m en 1 zone van 20m. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord E9d met onderbord ‘op schooldagen van 7u tot 8u en 
van 15u tot 16u’ en onderbord Xc ‘10 m’.



Art. 8 – In de Meensestraat geldt voorrang van rechts op volgende plaatsen:

• kruispunt Meensestraat/Schoolstraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord B17. 

Art. 9 – Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden en met politiestraffen bestraft worden.

Art. 10 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 


