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12. Tijdelijke verkeersmaatregelen - Uitbreiding terrassen Dorp Schellebelle
Het college
Voorwerp en motivering (BBC)
Op zaterdag 8 mei 2021 mogen de horecazaken onder voorwaarden na lange tijd gasten ontvangen,
zij het enkel op hun terras. Om hen de kans te geven zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen,
zullen de terrassen op het Dorp van Schellebelle zoals vorig jaar worden uitgebreid op de
tegenoverliggende parkeerplaatsen.
Ter wille van de verkeersveiligheid dringen een aantal verkeersmaatregelen zich dan op. Zo wordt
voorgesteld om voor de horecazaken Plan Bee, De Plaetse en De Stenen Linde op het Dorp van
Schellebelle éénrichtingsverkeer enkel voor plaatselijk verkeer in te voeren vanaf de Hoogstraat in de
richting van de Drabstraat. Ook fietsers kunnen passeren en wel in beide rijrichtingen.
Zowel voor Plan Bee als voor de woning Dorp 29A wordt een slagboom geplaatst. De doorgang
bedraagt over de hele afstand minimaal 4 meter. Zo kunnen de genoemde horecazaken niet alleen
hun terras uitbreiden op de parkeerplaatsen aan de overkant van de straat, maar ook op het trottoir
en het rijvak aan de kant van hun zaak. Twee parkeerplaatsen voor de woning van ondernemer Koen
Baert blijven vrij, zodat hij daar kan laden en lossen. Op de parkeerplaatsen tegenover het
voormalige café Drie Koningen worden fietsrekken geplaatst tussen de uitbreiding van het terras van
De Plaetse en de voornoemde vrij te houden parkeerplaatsen. De frituur kan een terras plaatsen op
het gedeelte van de rijbaan voor de zaak die voor het verkeer wordt afgesloten. Wagens kunnen
parkeren voor de bibliotheek en voor de pastorie.
Aan de andere kant van het dorpsplein wordt ter hoogte van café De Piranha de inrit vanaf de
Wettersestraat verboden. Het café kan zo een terras maken zoals met Potjesmarkt, voor het café en
op het afgesloten deel van de rijweg dus. Aan de andere kant wordt de straat voor alle verkeer –

uitgezonderd plaatselijk – afgesloten vanaf het huisnummer 16. Het verkeer dat de woningen aan die
kant van het Dorp moet bereiken, kan dat via de Stationsstraat én via het verbindingsstraatje met de
gewestweg.
Wetgeving en besluitvorming
De nieuwe gemeentewet, inz. artikel 135.
De wet van 12 december 2006 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, inz. artikel 119 en 130bis,
waarbij het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de algemene reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Beslist
Art. 1 – Eénrichtingsverkeer – uitgezonderd plaatselijk verkeer – in te voeren aan de noordkant op
het Dorp van Schellebelle. De rijrichting is die vanaf de Hoogstraat in de richting van de Drabstraat.
Art. 2 – De maatregel aan te duiden door de plaatsing van een verkeersbord C1 en M2 ‘uitgezonderd
fietsers’ voor het verkeer komende uit de richting van de Drabstraat ter hoogte van de weg naar de
toegang tot de kerk en de plaatsing van een verkeersbord C3 met onderborden ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ en M2 ‘uitgezonderd fietsers’ bij de inrit van de genoemde zijweg te plaatsen
voor het verkeer komende uit de richting van de Hoogstraat.
Het verkeersbord C1 met onderbord M2 ‘uitgezonderd fietsers’ wordt herhaald op een slagboom die
op de straat wordt aangebracht juist voor de elektriciteitscabine van Eandis op het kerkhof. Het
verkeersbord C3 met onderborden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en M2 ‘uitgezonderd fietsers’
wordt herhaald op een slagboom die op straat wordt geplaatst voorbij de oprit van huisnummer
Dorp 29A.
Art. 3 – De gemeenteweg Dorp aan de zuidkant voor alle verkeer af te sluiten voor café De Piranha
vanaf de inrit kant Wettersestraat tot aan de oprit naast het huisnummer 16.
Art. 4 – De maatregel aan te duiden door de plaatsing van een verkeersbord C3 met onderbord
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op het kruispuntje van de zijweg Dorp (zuid) met het
verbindingsstukje vanaf de gewestweg N416 en het verkeersbord C3 te herhalen op een nadarhek
dat juist voor het terras wordt geplaatst, kant zijweg Dorp, voor het verkeer komende uit de richting
van de Stationsstraat.
Art. 5 – De maatregel ook duidelijk te maken voor het verkeer op de gewestweg N416 door de
plaatsing van een verkeersbord C31a (verboden linksaf te slaan) voor het kruispunt met de zijweg
naar de pastorie voor het verkeer komende uit de richting van de Hoogstraat en door de plaatsing

van een verkeersbord C31b (verboden rechtsaf te slaan) voor de zijgevel van café De Piranha voor
het verkeer komende uit de richting van de Wettersestraat.
De afsluiting van de zijweg Dorp kant Wettersestraat wordt extra duidelijk gemaakt door de plaatsing
van een rij boompjes in pot aan die kant. Daar wordt ook een verkeersbord C3 op aangebracht.
Art. 6 – Deze beslissing heeft uitwerking tot 31 augustus 2021 en zal in de twee weken voordien
worden geëvalueerd met het oog op eventuele verlenging.
Art. 7 – Deze beslissing digitaal door te sturen via het Loket voor Lokale Besturen en te publiceren op
de gemeentelijke website www.wichelen.be.
Art. 8 – Een afschrift van dit besluit digitaal te versturen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank van Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230
Wetteren.
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