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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 3 juni 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen 
(Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de 
heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen)

57 2020_CBS_01745 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
tijdelijke verkeersmaatregelen in de Oude Molenstraat: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van corona werd op 6 mei  2020 door het college beslist tijdelijke 
verkeersmaatregelen te nemen in de Oude Molenstraat van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 1 
december 2020.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 130bis.

Argumentatie
-

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
tijdelijke maatregelen in de Oude Molenstraat van dinsdag 2 juni 2020 tot en met dinsdag 1 
december 2020:

1. Invoeren van verbod van doorrij met onderbord ‘uitgezonderd fietsen, bromfietsen klasse A 
en bromfietsen klasse pedelecs’ 
- in Oude Molenstraat: vanaf huisnummer 22/huisnummer 3, richting Van Havermaetstraat en 
Antwerpse Steenweg
Signalisatie: verkeersbord C1 en onderbord M12.

2. Invoeren van eenrichtingsverkeer met verplichte rijrichting en met onderbord ‘uitgezonderd 
fietsen, bromfietsen klasse A en bromfietsen klasse pedelecs (in beide richtingen)’ 
- in Oude Molenstraat: vanaf huisnummer 86 (= juist naast de parking/toegang van Nutrisan), 
richting Minderbroedersstraat en Vijfstraten
Signalisatie: verkeersbord F19 en onderbord M18.

3. Invoeren van doorlopende straat 
(waarbij enkel fietsen en voetgangers nog door kunnen daar waar de weg doodlopend is voor 
gemotoriseerde voertuigen) 
- in Oude Molenstraat: vanaf huisnummer 86 (= juist naast de parking/toegang van Nutrisan), 
richting Minderbroedersstraat en Vijfstraten
Signalisatie: verkeersbord F45b.

4. Invoeren van verbod van doorrij met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ 
- in Oude Molenstraat: vanaf bocht van Vijfstraten met Minderbroedersstraat (= ter hoogte van 
doorsteek naar Oude Molenstraat) 
Signalisatie: verkeersbord C3.

5. Verboden parkeren 
- in doorsteek tussen Oude Molenstraat en Minderbroedersstraat: enkel langs de zijde van het 
grasplein
Signalisatie: verkeersbord E1.

Artikel 2
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.

Artikel 3
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.
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Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 

 


