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Goedkeuring tijdelijke verkeersmaatregelen Stationsstraat-Bellekouterlaan Schellebelle

Het college
Voorwerp en motivering (BBC)
Sedert 16 maart 2021 zijn de onderhoudswerken aan de doortocht van de N416 in Schellebelle aan
de gang, wat een grotere belasting betekent voor de omliggende straten. Het verkeer gebruikt niet
alleen de voorgeschreven wegomlegging, maar zoekt ook andere mogelijkheden en verbindingen, zo
ook via de Bellekouterlaan. Bovendien brengen ouders hun kinderen naar de vrije basisschool Het
Belleveer via de Lindenlaan, waardoor ook daardoor meer heen en weer verkeer in de woonwijk
Bellekouterlaan-Kloosterland is.
Daarom worden, na suggestie van een buurtbewoner en in afspraak met de lokale politie, voor de
duur van de werken aan de N416 volgende tijdelijke verkeersmaatregelen voorgesteld : de
goedkeuring van een tonnagebeperking tot 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in volgende
straten : Bellekouterlaan, Burgemeester D’Hollanderlaan, Kloosterland en Lindenlaan enerzijds en
een parkeerverbod over een afstand van 10 meter aan beide kanten van de rijweg op de
Stationsstraat, te rekenen vanaf het kruispunt Bellekouterlaan – Stationsstraat, anderzijds.
Die maatregel moet de zichtbaarheid op het kruispunt vergroten.
Wetgeving en besluitvorming
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.
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 van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Beslist
Art. 1 – In volgende centrumstraten in de deelgemeente Schellebelle voor de duur van de
onderhoudswerken aan de N416 (doortocht Wettersestraat-Dorp-Hoogstraat) een tijdelijke
tonnagebeperking tot maximaal 3,5 ton in te voeren, uitgezonderd plaatselijk verkeer :
Bellekouterlaan, Burgemeester D’Hollanderlaan, Kloosterland en Lindenlaan.
Art. 2 – Deze maatregel aan te duiden door de plaatsing van een verkeersbord C21 (3,5 ton) met
onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ in de vermelde zone bij het inrijden van de
Bellekouterlaan, kant Stationsstraat en kant Hoekstraat/Hekkergemstraat.
Art. 3 – Een tijdelijk stilstaan- en parkeerverbod uit te vaardigen voor de duur van de
onderhoudswerken aan de N416 (doortocht Wettersestraat-Dorp-Hoogstraat) op en rond het
kruispunt Bellekouterlaan-Stationsstraat over een afstand van 10 meter aan beide kanten van de
rijweg op de Stationsstraat, te rekenen vanaf de uiterste randen van het T-kruispunt.
Art. 4 – Deze maatregel aan te duiden door de plaatsing van de nodige verkeersborden E3 op de
vermelde locaties.
Art. 5 – Deze beslissing digitaal door te sturen via het Loket voor Lokale Besturen en te publiceren op
de gemeentelijke website www.wichelen.be.
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