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Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, 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,

Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Van Tieghem Maarten, Schepen; Baert Leen, Raadslid.

DAGORDE: Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen

van eenrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat tussen de St. Martinusstraat en de par-

king aan het voetbalterrein. Goedkeurinq.

De Gemeenteraad,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk be-

sluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de po-

litie 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

b ijzondere plaatsingsvoonrvaa rden va n de verkeerstekens worden bepaa ld;

Gelet op het decreet van 16 mei 2OO8 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 reglementen

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;

Overwegend dat de Eekhoutstraat tussen de Beerstraat en de St. Martinusstraat voornamelijk
gebruikt wordt door verkeer van en naar het voetbalterrein langs de Eekhoutstraat, waardoor er
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voor en na voetbaltrainingen en -wedstrijden momenten van sterk verhoogde verkeersintensiteit
zijn waarbij het verkeer zich bijna unaniem in eenzelfde richting beweegt;

Overwegend dat inwoners van de St. Martinusstraat klagen over geluidshinder en een gevoel

van verkeersonveiligheid door de onaangepaste snelheid van het verkeer uit de Eekhoutstraat op

dergelijke momenten;

Overwegend dat de overlast door het verkeer uit de Eekhoutstraat beperkt kan worden door
het invoeren van eenrichtingsverkeer in het deel van de weg tussen de St. Martinusstraat en de

parking, in de richting van de parking;

Overwegend dat op dit deel van de Eekhoutstraat wagens elkaar niet kunnen kruisen van-

wege de geringe breedte van de rijbaan, wat deze maatregel verder rechtvaardigt;

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Na beraadslaging;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Art.1. Op de Eekhoutstraat van de parking aan het voetbalterrein tot het kruispunt met de St. Mar-

tinusstraat in de richting van de St. Martinusstraat geldt:

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers.

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord Cl aangevuld met onderbord M2.

ln de tegenovergestelde richting geldt:
Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide

richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord F19 aangevuld met onderbord M4.

Art.2. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis

voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agentschap

Binnenlands Bestuur.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Voorzitter,

Koen.An. Desloovere
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