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Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding wegversmalling op de
Priemstraat.
Aanleiding
Naar aanleiding van de omleidingen zal een wegversmalling op de Priemstraat opgesteld
worden. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement opgesteld worden.
Regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet;
Het Decreet Lokaal Bestuur;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Het ministerieel besluit van 25 maart 1977 aangaande het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van de omleidingen in het kader van de werken aan de N48 zal een
wegversmalling op Priemstraat opgesteld worden. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement
opgesteld worden.
Om redenen van openbare veiligheid dienen politiemaatregelen te worden genomen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : Naar aanleiding van de omleidingen in het kader van de werken op de N48 zal een
wegversmalling met asverschuiving aangebracht worden van 26 april 2022 tot en met 31
december 2022 ter hoogte van Priemstraat huisnummer 30 met geleidingselementen.
Art. 2: Ter hoogte van de versmalling zal een voorrangsregeling ingericht worden met voorrang
voor het verkeer komende vanuit de bebouwde kom Everbeek-Boven en richting Molenstraat
rijdt. Dit zal gesignaleerd worden met volgende verkeersborden:
- verkeersborden A7a
- verkeersbord B19 komende vanuit de Molenstraat richting Steenberg
- verkeersbord B21 komende vanuit de Steenberg richting Molenstraat

Art. 3 : Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen volgende signalisatietekens aangebracht om
de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken:
- verkeersborden A51 + onderborden IW6 (gewijzigde verkeerssituatie)
- verkeersborden D1c en D1d
Art. 4 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het
gemeentedecreet.
Art. 5 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Art. 6 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
Zonechef van de politiezone Brakel.
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