
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

VAN HET SCHEPENCOLLEGE 
 

ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE OP MAANDAG 20 JANUARI 2020. 

Aanwezig:  Liesbeth Verstreken - burgemeester 

Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël 

Heyvaert, Cindy Van Paesschen - schepenen 

Kristof Janssens - algemeen directeur 

 

Goedkeuring tijdelijk politiereglement – proefopstelling met knips voor het  gemotoriseerd verkeer in 

de Ten Halvelaan, Rubenslaan, Manderleylaan en Hendrik Consciencelaan van 1 februari tot 31 

augustus 2020 

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 

Motivering: 

-  In de Hendrik Consciencelaan zijn er in het verleden herhaaldelijk klachten geweest over 

sluipverkeer, en daarmee samenhangend overdreven snelheid.  

-  Metingen en tellingen uitgevoerd in maart 2018 bevestigen dit: gemiddeld komen er 190 wagens per 

dag doorheen de Hendrik Consciencelaan. De gemiddelde geregistreerde snelheid is 62km per uur, 

de V85 (snelheid die door 85% van de voertuigen wordt aangehouden) bedraagt 76 km per uur. 

-  De Hendrik Consciencelaan is een lokale weg type 3 (= woonstraat) waar doorgaand verkeer niet 

gewenst is. 

-  Op 27 mei 2019 vond een bewonersvergadering plaats, waarbij het voorstel werd geformuleerd om 

een knip in te voeren in de Hendrik Consciencelaan ter hoogte van de Sint-Antoniusbaan.  

-  Om te vermijden dat er een verschuiving van autoverkeer zou ontstaan naar een aantal omliggende 

woonstraten (Ten Halvelaan, Rubenslaan en Manderleylaan), werd een bewonersvergadering met de 

bewoners van deze straten georganiseerd op 23 september 2019. De bewoners van deze straten zijn 

ook vragende partij voor een knip van hun straat ter hoogte van de Antwerpsedreef. 

-  In deze wijk is de Antwerpsedreef gedefinieerd als lokale weg type 2, dit betekent dat de 

Antwerpsedreef de lokale verzamelweg is.  

BESLUIT 

Artikel 1: 

Volgende straten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd voor bewoners door 

middel van het plaatsen van wegneembare paaltjes tijdens een proefperiode van 1 februari tot en met 31 

augustus 2020: 

- Ten Halvelaan, ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsedreef 

- Rubenslaan, ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsedreef 

- Manderleylaan, ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsedreef 

- Hendrik Consciencelaan, ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Antoniusbaan.  

Artikel 2: 

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

aangepaste verkeerssignalisatie: 

-  Aan het kruispunt Ten Halvelaan – Sint-Antoniusbaan wordt het bord F45b geplaatst 

-  Aan het kruispunt Rubenslaan – Sint-Antoniusbaan wordt het bord F45b geplaatst 

-  Aan het kruispunt Manderleylaan – Sint-Antoniusbaan wordt het bord F45b geplaatst 

-  Aan het kruispunt Hendrik Consciencelaan – Antwerpsedreef wordt het bord F45b geplaatst 

-  Op de Sint-Antoniusbaan wordt ter hoogte van de Hendrik Consciencelaan in de rijrichting van 

Zoersel (verboden rechts) en in de rijrichting Sint-Antonius (verboden links) het bord C31b 

geplaatst. 

Artikel 3: 



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

waarbij de bewoners opnieuw 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 tot en 

met 31 augustus 2020. 

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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