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Mobiliteit – Fietspad/voetpad tussen Molenbroekstraat en Zapstraat – Goedkeuring
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 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 van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de aanleg van een niet‐verhard fietspad/voetpad tussen de Zapstraat en de OLV‐straat;
Gelet op de reeds aanwezige fietspaden/voetpaden tussen Molenbroekstraat/Winterbeekstraat,
Winterbeekstraat/OLV‐straat en OLVstraat/Zapstraat, aangelegd door Infrabel;
Gelet dat sedert 1 oktober 2016 de speedpedelec (elektrische fiets) opgenomen werd in de wegcode
met de hierbij horende specifieke regels en verplichtingen; dat, indien de speedpedelec wordt
toegelaten op fietspaden, de signalisatie hiervoor dient te worden aangepast;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid de artikelen 33, par. 2 en 180;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het advies van de Verkeerscommissie, d.d. 20 december 2016;
Op voordracht van het schepencollege;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Besluit:
Artikel 1.‐ Gezien de nieuwe reglementering inzake het gebruik van de speedpedelec dient de
signalisatie te worden aangepast/bijgezet op navolgende aangelegde fietspaden/voetpaden:
‐ Molenbroekstraat/Winterbeekstraat
‐ Winterbeekstraat/OLV‐straat
‐ OLV‐straat/Zapstraat (voor het spoor)
OLV‐straat/Zapstraat (achter van het spoor)
Aan beide kanten van het traject.
Artikel 2.‐ Navolgende signalisatie dient te worden gebruikt:
‐ D7 (verplicht fietspad)
‐ onderbord type M17 met een P onder de bromfiets + de 2‐richtingspijlen
Artikel 3.‐ De bekendmaking van onderhavig reglement zal gebeuren conform art. 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
Artikel 4.‐ Het onderhavige reglement dient, in navolging van omzendbrief MOB/2009/01, ter
kennisgeving te worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid ‐
Departement Mobiliteit en Openbare Werken ‐ Vlaamse Overheid ‐ Koning Albert II‐laan 20 bus 2 te
1000 Brussel.
Artikel 5. ‐ De gemeentelijke Technische Dienst zal instaan voor de uitvoering van onderhavig werk.
Artikel 6. ‐ Aan de dienst Mobiliteit wordt opdracht gegeven de uitvoering van dit aanvullend
reglement administratief verder op te volgen.
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