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Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer 
in buurtwegen nrs 36, 60 en 15.

Aanleiding
Vraag tot bescherming voetwegels (buurtwegen)

Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;
Het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
De nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;

Feiten, context en argumentatie
De buurtwegen nrs 15, 36 en 60 worden veelvuldig bereden door motorfietsers en 
moutainbikers waardoor veel schade aan de verharde bodem wordt aangebracht;
Dat door voormelde schade de buurtwegen bijna niet meer begaanbaar zijn voor 
voetgangers;
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van 
een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Het betreft gemeentelijke buurtwegen;



Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om in de buurtwegen nrs 
36, 60 en 104 verboden doorgang voor alle verkeer in te voeren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art. 1 : De toegangen tot de buurtwegen nummers 36, 60 en 104, worden in beide 
richtingen verboden voor alle verkeer.
- buurtweg 36 tussen woning nr 11 Donkerstraat en Bergstraat : verboden doorgang
- buurtweg 60 tussen buurtweg nr 36 en Plankouter : verboden doorgang met 
uitzondering tussen Plankouter en de versmalling weg (begin bos) voor aangelanden, 
landbouw-en dienstvoertuigen
- buurtweg nr 15 : verboden doorgang met uitzondering van aangelanden, landbouw-en 
dienstvoertuigen tussen buurtweg nr jQuery15204577442610239455_1600342136922 
en woning nr 12 Kleine Gastenhoek;
Art. 2 : Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C3 en waar nodig 
aangevuld met onderbord type IV "aangelanden, landbouw- en dienstvoertuigen" .
Art. 3 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig 
artikel 29 van de wet betreffende de Politie op het Wegverkeer.
Art. 4 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
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