
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE OP MAANDAG 13 DECEMBER 2021.
Aanwezig: Liesbeth Verstreken - burgemeester

Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, 
Katrien Schryvers - schepenen
Kristof Janssens - algemeen directeur

Goedkeuring tijdelijk politiereglement - instellen van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de 
Karel Uytroevenlaan en een stilstaan- en parkeerverbod in de Victorielaan van 1 januari 2022 tot en 
met 30 juni 2022 naar aanleiding van bouwwerkzaamheden - verlenging
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:
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 12 oktober 2020 om een tijdelijk politiereglement 
in te voeren in de Karel Uytroevenlaan en Victorielaan omwille van een bouwwerf in de Karel 
Uytroevenlaan. Momenteel zijn er nog enkele bouwwerven in de Karel Uytroevenlaan van start gegaan 
of gaan er op korte termijn van start.
Doordat er geregeld werfverkeer geparkeerd zal staan op de rijbaan en het over meerdere bouwwerven 
gaat, lijkt het aangewezen om het tijdelijk politiereglement te verlengen, waarbij er in de Karel 
Uytroevenlaan éénrichtingsverkeer blijft gelden en in de Victorielaan een parkeerverbod omwille van het 
dubbelrichtingsverkeer.
Graag wijst de dienst mobiliteit er op dat het tijdelijk politiereglement maar voor zes maanden wordt 
verlengd omdat er momenteel gesprekken zijn geweest met de bewoners van die wijk om de 
verkeerssituatie naar de toekomst toe te bespreken. Begin 2022 zal er ook een gesprek plaatsvinden met 
de politie om toekomstige maatregelen te bespreken.
BESLUIT
Artikel 1:
In de Karel Uytroevenlaan wordt de instelling van het éénrichtingsverkeer tussen het kruispunt met de 
N12 en het kruispunt met de Sint-Antoniusbaan/Zoerselsteenweg, rijrichting Sint-
Antoniusbaan/Zoerselsteenweg verlengd van zaterdag 1 januari 2022 tot en met donderdag 30 juni 
2022, met uitzondering van fietsers.  In de Victorielaan blijft er een verbod op stilstaan en parkeren aan 
de rechterzijde richting Handelslei. 
Artikel 2:
De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 
aangepaste verkeerssignalisatie:
- het plaatsen van een verkeersbord C1 met onderbord M2 op het kruispunt Sint-Antoniusbaan/ 
Zoerselsteenweg met Karel Uytroevenlaan;
- het plaatsen van een verkeersbord F19 met onderbord M4 op het kruispunt Handelslei met Karel 
Uytroevenlaan;
- een dranghekken met verlichting op het kruispunt Sint-Antoniusbaan/Zoerselsteenweg met Karel 
Uytroevenlaan;
- het plaatsen van een verkeersbord D1 en een verkeersbord C1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan 
met de Groenlaan;
- het plaatsen van een verkeersbord D1 en een verkeersbord C1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan 
met de Frans Van Looverenlaan;
- het plaatsen van een verkeersbord D1 en een verkeersbord C1 op het kruispunt Karel Uytroevenlaan 
met de Frans Janssenslaan;
- het plaatsen van verkeersborden E3 in de Victorielaan langs de rechterzijde richting Handelslei;



- het plaatsen van verkeersborden C31 in de Sint-Antoniusbaan.
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 en is van toepassing van zaterdag 1 januari 
2022 tot en met donderdag 30 juni 2022. 
Artikel 5:
Het gemeentebestuur zal een bewonersbrief verspreiden bij de bewoners van de Karel Uytroevenlaan, 
Groenlaan, Frans Janssenslaan, Frans Van Looverenlaan en Victorielaan.
NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE WERD GETEKEND,
Kristof Janssens Liesbeth Verstreken
algemeen directeur burgemeester

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT,

Kristof Janssens Liesbeth Verstreken
algemeen directeur burgemeester
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