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Kristof Janssens - algemeen directeur

Intrekking van het tijdelijk politiereglement – proefopstelling met filter voor het gemotoriseerd 
verkeer in de Antwerpsedreef van 29 maart tot en met 30 september 2021 en goedkeuring van het 
tijdelijk politiereglement – proefopstelling met filter voor het gemotoriseerd verkeer in de 
Antwerpsedreef van 29 maart tot en met 30 september 2021
MOTIVERING
Feiten en context voor de intrekking:
Het tijdelijk politiereglement – proefopstelling met filter voor het gemotoriseerd verkeer in de 
Antwerpsedreef van 29 maart tot en met 30 september 2021 dat goedgekeurd werd op de zitting van het 
schepencollege van 8 februari 2021, wordt ingetrokken voor een aanpassing in artikel 1.
De woordkeuze in artikel 1 zorgde voor onduidelijkheid.
Graag hernemen we het volledige reglement, met aanpassing van artikel 1, zodat het overzichtelijk blijft 
wat er werd goedgekeurd. 
Juridische grond:
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, 41, 287 en 288
- het Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot de coördinatie van de wetten over de politie op het 

wegverkeer 
- het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode)
- het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Feiten en context:
- Naar aanleiding van de proefopstelling van filters in de straten Ten Halvelaan, Rubenslaan, 
Manderleylaan, Cyriel Verschaevelaan en Hendrik Consciencelaan komen er klachten over sluipverkeer 
en overdreven snelheid vanuit de Gagelhoflaan, Hallebaan, Schriekbos en Antwerpsedreef.
- In navolging van een gunstige evaluatie over de geplaatste filters in bovenstaande straten werden er 
bewonersvergaderingen opgestart voor een opstart fase 2 in kader van wijkcirculatie. Op 14 december 
2020 en 6, 11 en 13 januari 2021 werden er vergaderingen georganiseerd voor de bewoners van 
Gagelhoflaan, Hallebaan, Goudveld, Schriekbos en Antwerpsedreef. Tijdens deze vergaderingen werd 
het voorstel geformuleerd om een filter te plaatsen in de Antwerpsedreef tussen Hendrik 
Consciencelaan en Gagelhoflaan. Alsook werd er tijdens deze vergaderingen naar de mening gevraagd 
om een zone 30 in te voeren.
- Hierdoor komt er enkel nog lokaal verkeer in deze woonstraten en geen doorgaand verkeer. 
- Voor en tijdens de filter zullen er verkeerstellingen uitgevoerd worden in volgende straten: voorste 
deel Antwerpsedreef, Jacobslaan, Van Der Graesenlaan en Sinjorendreef.
- Na zes maanden proefopstelling zal er een evaluatie gebeuren bij de bewoners.
- Indien de evaluatie positief is, zal er ook een zone 30 ingevoerd worden.
BESLUIT met 1 onthouding
Artikel 1:
In de Antwerpsedreef ter hoogte van huisnummer 136 wordt een filter geplaatst ter afsluiting voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer, door middel van het plaatsen van een wegneembaar paaltje tijdens 
een proefperiode van 29 maart 2021 tot en met 30 september 2021.
Artikel 2:
De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 
aangepaste verkeerssignalisatie:
- Aan het kruispunt Antwerpsedreef – Hoekstraat wordt het bord F45b geplaatst.



- Aan het kruispunt Antwerpsedreef – Gagelhoflaan wordt het bord F45b 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 29 maart tot en met 
30 september 2021.
NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE WERD GETEKEND,
Kristof Janssens Liesbeth Verstreken
algemeen directeur burgemeester
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