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Aanvullend reglement - inrichten woonerf - Laarweg - GFJ20201137

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsi n gsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald ;

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;
Het besluit van de Vlaamse Regering van23januari2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april2009;

Historiek
Er werd in 2016 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van de publieke ruimte
voor het sociaalwoonproject'Molenstraat' gelegen aan de MolenstraaVLaarweg te Brecht.
De plannen werden opgemaakt zodat een woonerf ingericht kan worden. De wegen van de nieuwe
verkaveling ontsluiten via de Laarweg - Molenstraat.

Motivatie
De werken voor de aanleg van de verkaveling zijn voor een gedeelte voltooid en er wonen reeds
verschillende gezinnen met jonge kinderen. De inrichting van het woonerf is in overeenstemming met de
aanleg van de wegenis.
Bij wijze van proefopstelling werd een tijdelijk politiereglement goedgekeurd om dit enkele maanden te
testen waarna op het eind van de proefperiode de maatregel geëvalueerd wordt.
De maatregel werd gunstig geëvalueerd.
Schepen E. Peeters geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad.
De situatie zoals ze nu is, is geëvalueerd na 1 jaar proefperiode en kan nu worden vastgelegd in een
aanvullend reglement.
Voor de tussenkomsten venrvijzen wij ook naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit
Artikel I
Een woonerf wordt ingericht in het sociaal woonproject langs de Laarweg/Molenstraat in de straten
Laaruveg vanaf huisnummer 3 (aan de wegversmalling), Leerlooiersweg, Achille Couvreunrveg, Jan Frans
Spruytweg, Binnenkruienrveg.
AÉikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
de verkeersborden:
- F12a en F12b aan de in- en uitgang van de nieuwe verkaveling Laanrveg thv huisnummer 3 - aan de
wegversmalling.
AÉikel3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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