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Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement Warande. Invoeren eenrichtingsverkeer. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen 

van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

Gelet op het collegebesluit d.d. 4 juni 2018 betreffende invoeren eenrichtingsverkeer in de Warande; 

Gelet op het voorstel van het college om voormeld besluit op te nemen in een aanvullend 

verkeersreglement; 

Gelet op het voorstel om fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs in beide richtingen toe te 

laten; 

Gelet dat het een gemeenteweg betreft; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

 

BESLUIT :  

 

Art. 1 : In de Warande wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het kruispunt met de Eikkouterweg 

tot aan en in de richting van de Kruisstraat. Het verkeer van fietsers, bromfietsers klasse A en speed 

pedelecs wordt in beide richtingen toegelaten 

Art. 2 : De in artikel 1 getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden C1 en F met 

onderbord “uitgezonder + symbolen fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs. 

Art. 3 : Deze verordening zal overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet worden bekend 

gemaakt. 

Art. 4 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de 

wet betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  

- afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 

- de politiezone Brakel; 

 



 

 

 

Gedaan te Brakel in zitting datum als boven. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

 

 

De Algemeen Directeur De Voorzitter 

 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

De Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

De Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 


