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Punt A.13:  Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het instellen van plaatselijk 

verkeer in een gedeelte van de Peggerstraat. 

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 
Bij beslissing van 7 september 2006 keurde de gemeenteraad van Zandhoven een aanvullend 

politiereglement inzake de invoering van een verbod van doorgaand verkeer in beide richtingen in de 

Hooidonck goed.   

Veel bezoekers van het Boshuisje en de Wandeling rijden daar via Hooidonck naartoe.  Omwille van 

het feit dat het Boshuisje niet in de zone voor plaatselijk verkeer was opgenomen, was deze verbinding 

niet meer mogelijk.  Om hieraan te verhelpen besliste de gemeenteraad van Zandhoven in zitting van 

10 september 2009 het politiereglement van 7 september 2006 in te trekken en dit te vervangen door 

een aangepast reglement waarin ook de parkeerzone in de Peggerstraat in de zone voor plaatselijk 

verkeer werd opgenomen.  Het is dan ook aangewezen dat de gemeente Zoersel op haar grondgebied 

de nodige maatregelen neemt om het Boshuisje op te nemen in een zone voor plaatselijk verkeer.     

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Het doorgaand verkeer wordt, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, verboden in de 

Peggerstraat, tussen het kruispunt met de Schegelbaan en de Boshuisweg. 

Artikel 2: 

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

aangepaste verkeerssignalisatie met borden C3 met onderbord type IV met tekst ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’. 

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.   

Artikel 5: 

Dit reglement zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit. 

Artikel 6: 

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan : 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen  



- de griffie van de politierechtbank te Antwerpen  

- het parket van de procureur des Konings te Antwerpen 

- de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. 
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