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Punt A.13:  Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het instellen van 

éénrichtingsverkeer in een gedeelte van Zoerselhoek 

MOTIVERING:  

Juridische grond 
- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden 

van de verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens 

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie 
Enkele jaren geleden werd een gedeelte van Zoerselhoek, tussen het kruispunt met de Medelaar en het 

kruispunt met de Oudstrijderslaan/Rodenbachlaan, naar aanleiding van de realisatie van een 

verkaveling heraangelegd met een tussenberm. 

Het komt de verkeersveiligheid ten goede indien in het gedeelte van de straat waar de tussenberm zich 

situeert, éénrichtingsverkeer wordt ingesteld.  Uit een bevraging bij de buurtbewoners over het 

invoeren van deze maatregel is gebleken dat men hier positief tegenover staat.   

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

In Zoerselhoek wordt ter hoogte van de middenberm tussen het kruispunt met de Medelaar en het 

kruispunt met de Oudstrijderslaan/Rodenbachlaan éénrichtingsverkeer ingesteld.   

Artikel 2: 

De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 

aangepaste verkeerssignalisatie met borden F19 en C1. 

Artikel 3: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 

gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 4: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan.   

Artikel 5: 

Dit reglement zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit. 

Artikel 6: 

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan : 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen  

- de griffie van de politierechtbank te Antwerpen  

- het parket van de procureur des Konings te Antwerpen 

- de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. 
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