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Beleids- en beheerscvclus

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 iuni'1988 - artikel 1 19 en 135
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - arlikel 42
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd 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 besluitvan 11 oktober 1976 waarb¡ de minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsingsvoorwaarden 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 van23januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MO8/2009/0'1 van 3 april 2009;

Historiek
ln het verleden werd vastgesteld dat vrachtwagens en autobussen parkeren op de rijbaan in de Ringlaan.

Motivatie
Het eerste gedeelte van de Ringlaan vanaf de Bethovenstraat is smaller waardoor geparkeerde
voertuigen niet toegelaten kunnen worden om het passerend verkeer door te laten. Verder is de Ringlaan
een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein en wordt meer en meer gebruikt als doorgangsweg.
Tijdens de nacht is de zichtbaarheid van de voertuigen nihil wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens.
De verkeersraad van Brecht verleent op datum van 31 mei 2018 gunstig advies voor het invoeren van
deze maatregel.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs.
Om het parkeren op de rijbaan in de Ringlaan te verbieden, wordt voorgesteld om een onderbroken witte
streep in het midden van de rijbaan aan te brengen.
Volgens de wegcode betekent een onderbroken streep dat het iedere bestuurder verboden is deze te
overschrijden, behalve om in te halen, om linksaf te slaan of om te keren.
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Het aanbrengen van de wegmarkering houdt in dat het verboden parkeren is op een rijbaan met
tweerichtingsverkeer wanneer deze daardoor verdeeld is in rijstroken,
De Ringlaan wordt druk gebruikt vanwege de verschillende aanwezige bedrijven en als ontsluitingsweg
voor het bedrijventerrein, de sporthal en de brandweer, maar ook meer en meer als doorgangsweg. Het
parkeren werd er een probleem en is vooral hinderlijk voor het passerende verkeer. Met het aanbrengen
van een onderbroken streep hopen we aan dit probleem aleen oplossing te bieden.
Om deze maatregel kenbaar te maken, zal de wegmarkering volgens artikel 72.3 van de wegcode
aangebracht worden.
Tijdens de bespreking komt raadslid E. Peeters tussen.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1

De Ringlaan wordt verdeeld in rijstroken.
De wegmarkeringen - onderbroken witte streep, zoals bedoeld in artikel 72.3 van de wegcode - zullen
worden aangebracht.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel.
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