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Goedkeuring tijdelijk politiereglement - instellen van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de 

Victorielaan 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: 

In de Victorielaan ter hoogte van de nrs. 4 tot 8 is er een bouwwerf voor de bouw van een 

appartementsblok. De werkzaamheden zijn gesitueerd net ter hoogte van een flauwe bocht. Doordat er 

geregeld werfverkeer geparkeerd staat in de Victorielaan ter hoogte van de bouwwerf/flauwe bocht, is 

het kruisen van autoverkeer op die locatie vaak onmogelijk en/of is er een slechte zichtbaarheid. 

Gedurende de periode van de bouwwerkzaamheden is het aangewezen om verkeersmaatregelen te 

nemen, die de veiligheid verhogen.  

Op 4 februari 2019 werd reeds een tijdelijk politiereglement goedgekeurd waarbij in een gedeelte van  

de Victorielaan éénrichtingsverkeer werd ingesteld tot en met 23 december 2019.  Omdat de werken 

nog niet afgerond zijn, is het aangewezen om het instellen van het éénrichtingsverkeer te verlengen tot 

het einde van de werken, uiterlijk 30 juni 2020.  

BESLUIT 

Artikel 1: 

In de Victorielaan wordt éénrichtingsverkeer ingesteld tussen het kruispunt met de N12 en het kruispunt 

met de Frans Van Looverenlaan, rijrichting N12 van 24 december 2019 tot en met het einde van de 

werken aan de meergezinswoningen aan Victorielaan 4 tot 8, uiterlijk tot 30 juni 2020. 

Artikel 2: 

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

aangepaste verkeerssignalisatie: 

- het plaatsen van een verkeersbord C1 op het kruispunt N12/Victorielaan 

- een dranghekken met verlichting op het kruispunt N12/Victorielaan   

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 24 december 2019 

tot uiterlijk 30 juni 2020.  

Artikel 5: 

Het gemeentebestuur zal een bewonersbrief verspreiden bij de bewoners van de Victorielaan en Frans 

Van Looverenlaan. 

Artikel 6: 

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan : 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen  

- de griffie van de Politierechtbank in Antwerpen  

- het parket van de Procureur des Konings in Antwerpen 

- de Deputatie van de provincie Antwerpen. 
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