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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2019 

Aanwezig:   Desloovere Koen, Voorzitter; 
   Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle,  
Fonteyne Kurt, Schepenen; 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,  
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,  
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen; Raadsleden; 

   Buysschaert An, Algemeen Directeur.  
Verontschuldigd: - 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Grondbeleid. Aanvullend politiereglement betreffende het inrichten van de 
straat Ridobel als woonerf, het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Omme-
gangstraat en een deel van de St. Martinusstraat, het instellen van een par-
keerverbod op een deel van de Lindestraat en het voorbehouden van een we-
gel voor voetgangers en fietsers. Goedkeuring. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit 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, en op de latere wijzigingen, 
in het bijzonder het koninklijk besluit van 23 juni 1978 betreffende de woonerven; 

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 weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglemen-
ten op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
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Overwegend dat in de periode 2017-2019 een woningbouwproject gerealiseerd werd op 
enerzijds een voormalige bedrijfssite tussen de Lindestraat en de St. Martinusstraat, met 
(hoofd)ontsluiting langs de Lindestraat door middel van nieuwe wegenis, en anderzijds langs een 
aanpalend deel van de St. Martinusstraat, dat in functie daarvan heraangelegd wordt; 

Overwegend dat de nieuw aangelegde wegenis, genaamd Ridobel, overgedragen zal worden 
aan de gemeente om bij het openbaar domein gevoegd te worden; 

Overwegend dat de Ridobel ontworpen werd als woonerf, zijnde een zone waar voetgangers 
de volledige breedte van de openbare weg mogen innemen, waar de maximaal toegelaten snel-
heid 20 km/u is en waar enkel geparkeerd mag worden op de daarvoor voorziene plaatsen; 

Overwegend dat de Ridobel een doorlopende straat is, meer bepaald een voor autoverkeer 
doodlopende straat maar met voor voetgangers en fietsers geschikte doorgangen naar de Linde-
straat en de St. Martinusstraat; dat het gemotoriseerd verkeer hier dus beperkt zal zijn tot het 
bestemmingsverkeer, wat een snelheidsbeperking tot maximaal 20 km/u rechtvaardigt; 

Overwegend dat in de verkaveling Ridobel 10 openbare parkeerplaatsen en 24 parkeerplaat-
sen op privéterrein aangelegd worden; dat er bijgevolg 34 parkeerplaatsen zijn voor de 23 nieuwe 
woongelegenheden langs de Ridobel en de Lindestraat, zodat gesteld kan worden dat er voldoen-
de ruimte voorbehouden is voor het parkeren; 

Overwegend dat op de Ommegangstraat het zicht op tegenliggers bemoeilijkt wordt door 
de kerkhofmuur die vlak naast de rijbaan staat; 

Overwegend dat op de Ommegangstraat het zicht op het aankomend verkeer op het kruis-
punt met het Petegemplein vaak bemoeilijkt wordt door geparkeerde voertuigen op de parking 
naast het kruispunt; 

Overwegend dat de rijbaan van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de Lin-
destraat na de werken nog ongeveer 3,30 meter breed zal zijn, wat te smal is voor twee auto’s om 
elkaar te kruisen; 

Overwegend dat de vermelde verkeersproblemen in de Ommegangstraat en de St. Marti-
nusstraat opgelost kunnen worden door eenrichtingsverkeer in te voeren op de Ommegangstraat 
en het deel van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de Lindestraat, waarbij het 
verkeer in tegenwijzerzin zal rijden; 

Overwegend dat de gemeenteraad een doorgangsverbod invoerde voor zwaar vervoer 
(max. 3,5 ton) in het gedeelte van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de Linde-
straat (gemeenteraad van 31 maart 1994) en in de Ommegangstraat (gemeenteraad van 25 no-
vember 2004), telkens in beide richtingen; 

Overwegend dat het doorgangsverbod dat voortkomt uit het instellen van eenrichtingsver-
keer zal primeren op deze eerdere besluiten; 

Overwegend dat in de bocht van de Lindestraat tussen huisnummer 10 en het kruispunt met 
de Nellekensweg langs de kant van de site Ridobel een parkeerverbod aangeduid is door middel 
van gele wegmarkeringen; 
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Overwegend dat het wenselijk is om dit parkeerverbod te behouden aangezien het de ver-
keersveiligheid verhoogt in de bocht van de weg, ook rekening houdend met de aanwezigheid van 
een school in de onmiddellijke omgeving; 

Overwegend dat er tussen het kruispunt Lindestraat/Nellekensweg en het kruispunt 
St. Martinusstraat/Ommegangstraat een wegel ligt die breed genoeg is om gebruikt te worden 
door voetgangers, fietsers en bromfietsers, maar niet breed genoeg om er vlot en veilig bromfiet-
sers te kruisen; dat het bijgevolg wenselijk is om deze wegel voor te behouden voor voetgangers 
en fietsers; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Het woonferf wordt afgebakend in de straat Ridobel. Het begin en het einde van het 
woonerf worden aangeduid met respectievelijk de verkeersborden F12a en F12b. 

Art.2. Op het woonerf Ridobel ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat geldt: 
De bestuurders moeten voorrang verlenen. 
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord B1. 

Art.3. Op drie openbare parkeerplaatsen in het woonerf Ridobel geldt: 
Het parkeren is toegelaten. Drie parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de voer-
tuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden type VIId. 

Art.4. In de doorgang van de Ridobel naar de St. Martinusstraat, in de doorgang van de Ridobel 
naar de Lindestraat en in de doorgang van de Lindestraat naar de St. Martinusstraat, telkens 
in beide richtingen, geldt: 
Voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden 
volgen. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D10. 

Art.5. Op de St. Martinusstraat van de Lindestraat tot de Ommegangstraat in de richting van de 
Ommegangstraat en op de Ommegangstraat in de richting van het Petegemplein geldt: 
Verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
 
In de tegenovergestelde richting geldt: 
Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in 
beide richtingen rijden. 
 
Dit wordt gesignaleerd door: 

• verkeersborden C1, aangevuld met onderborden M2 
• verkeersborden F19, aangevuld met onderborden M4 

Art.6. Op de St. Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ommegangstraat geldt: 
Het is verboden links af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31a, aangevuld met het onderbord M2. 
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Art.7. Op de Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de St. Martinusstraat geldt: 
Het is verboden links af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31a, aangevuld met het onderbord M2. 

Art.8. Op de Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de St. Martinusstraat geldt: 
Het is verboden rechts af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31b, aangevuld met het onderbord M2. 

Art.9. Op de Tussenwegel ter hoogte van de Ommegangstraat geldt: 
De bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord D1, aangevuld met het onderbord M2. 

Art.10. Op de Lindestraat van huisnummer 10 tot het kruispunt met de Nellekensweg aan de kant 
van de onpare huisnummers geldt: 
Het parkeren op de rijbaan is verboden. 
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode. 

Art.11. Volgende aanvullende reglementen worden gewijzigd: 
• het reglement van 31 maart 1994 houdende de invoering van een doorgangsverbod 

voor zwaar vervoer (max. 3,5 ton) in het gedeelte van de St. Martinusstraat tussen 
de Ommegangstraat en de Lindestraat, 

• het reglement van 25 november 2004 houdende het invoeren van een tonnenmaat-
beperking in de Ommegangstraat. 

De bepalingen uit deze reglementen gelden enkel nog voor de rijrichting die ingesteld 
wordt met voorliggend besluit. Tegen de rijrichting geldt een doorgangsverbod voor alle 
verkeer, uitgezonderd fietsers. De desbetreffende signalisatie tegen de rijrichting in wordt 
verwijderd. 

Art.12. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agent-
schap Binnenlands Bestuur. 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Desloovere Koen. 


