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Goedkeuring tijdelijk politiereglement – proefopstelling verbod voor vrachtwagens met een lengte 

meer dan 10m in straat Vlust van 1 februari 2021 tot en met 31 januari 2022 

MOTIVERING 

Juridische grond: 

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135; 

Decreet lokaal bestuur – artikel 41; 

Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens; 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Argumentatie: 

Vlust is een smalle straat gelegen tussen Liefkenshoek en Sniederspad. Het betreft een zandweg waar 

woonhuizen aanwezig zijn. Vlust heeft een 90° bocht waar vrachtwagens met een bepaalde lengte niet 

doorkunnen zonder de omheining van Liefkenshoek 99 en 101 aan te rijden. Deze weg is enkel 

toegankelijk voor wagens met een maximale lengte van 10 meter. 

BESLUIT 

Artikel 1: 

De straat Vlust wordt verboden voor voertuigen langer dan 10 meter tijdens een proefperiode van 1 

februari 2021 tot en met 31 januari 2022.  

Artikel 2: 

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

aangepaste verkeerssignalisatie: 

- Aan het kruispunt Vlust - Liefkenshoek wordt het bord C25 met vermelding 10m geplaatst 

- Aan het kruispunt Vlust - Sniederspad wordt het bord C25 met vermelding 10m geplaatst 

- Ter hoogte van de 90° bocht worden vier paaltjes geplaatst. 

Artikel 3: 

Aan het einde van de proefperiode zal er een evaluatie worden gemaakt van de ingevoerde maatregel, 

waarbij opnieuw de bewoners zullen worden bevraagd. 

Artikel 4: 

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 5: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing van 1 februari 2021 tot 

en met 31 januari 2022. 
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