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Tijdetijk politiereglement - Bethaniënlei - ingang school OC Clara Fey - snelheidsbeperking -

cBS/2017/786

Juridisch kader
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

HetMBvan'll oktoberlgT6waarbijdeminimumafmetingenendebijzondereplaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
Artikel 1 19 en 130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Historiek
Oe variabete borden zone 30 schoolomgeving aan OC Clara Fey, Bethanienlei zijn defect zodat er

momenteel geen snelheidsbeperking is ter hoogte van ingang zuid 2.

Motivatie
Oe var¡aOele borden zone 30 schoolomgeving zullen vervangen worden maar dit kan nog enkele

maanden duren vooraleer er nieuwe opgesteld kunnen worden
Voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd is het raadzaam om tijdelijk een vaste zone 30 te plaatsen

ter vervanging van de variabele zone.
De getroffén maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende

verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.

Besluit

Vanaf heden tot de plaatsing van de nieuwe variabele borden zone 30 schoolomgeving wordt een vaste

zone 30 voorzien op dezelfde plaats als de variabele borden in de Bethanienlei ter hoogte van ingang

zuid 2.

Op 150m voor de zone 30 wordt aan beide kanten van de rijbaan een snelheidsbeperking ingevoerd van

50 km/uur

Artikel 2

De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van

de verkeersborden F4a,F4b en de borden C43 (50km).
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Artikel 3

Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bijartikel29 van het KB van 16.03.1968 tot

coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze

verordening bestraft met politiestraffen.

Artikel4

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier

van de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
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