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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 juni 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(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); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, 
raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van 
Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, 
raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid 
(CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); 
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); 
mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de 
heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw 
Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

25 2020_GR_00188 Mobiliteit: snelheidsregimes op grondgebied Sint-Niklaas: 
uitbreiding zone 30: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
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invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Conform de voorstellen in het mobiliteitsplan 
worden een aantal zone 30 gebieden verder uitgebreid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van de zone 30 goed te keuren.

Juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Argumentatie
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Het uitzetten van het gewenst snelheidsbeleid 
gebeurde aan de hand van de vooropgestelde wegencategorisering. Daarnaast houdt het 
snelheidsplan ook rekening met het fietsnetwerk, de verblijfsgebieden en toekomstige 
herinrichtingsplannen van bepaalde wegen. Conform de voorstellen in het mobiliteitsplan 
worden een aantal zone 30 gebieden verder uitgebreid. De uitbreiding is gebaseerd op het 
principe alle woonstraten binnen de rondweg zone 30 te maken. 
Binnen de rondweg betekent dit de toevoeging van volgende straten: Breedstraat, 
Glycinenplein, Mercatorstraat, Ankerstraat, Truweelstraat, Gorinchemstraat, Verzusteringslaan, 
Pater Seghersstraat, Colmarstraat, Schongaustraat, Kardinaal Cardijnlaan en Broedersstraat.
Buiten de rondweg worden nog een aantal straten toegevoegd aan de zone 30 zoals 
voorgesteld in het mobiliteitsplan. Dit gaat over de Gasmeterstraat (deel tussen de 
Nijverheidsstraat en de Landbouwersstraat), de Nijverheidsstraat, de Landbouwersstraat, de 
Joseph Lonckestraat, de Wegvoeringsstraat en de Voskenslaan.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen,  Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)
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Artikel 1
de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2019 betreffende de snelheidsregimes op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas op te heffen.

Artikel 2
volgende snelheidsregimes goed te keuren:
- bijlage 1: bebouwde kommen van de stad Sint-Niklaas;
- bijlage 2: voetgangerszone;
- bijlage 3: woonerf;
- bijlage 4: zone 30;
- bijlage 5: zone 50.

Artikel 3
deze beslissing ter kennismaking over te maken aan de afdeling beleid, mobiliteit en 
verkeersveiligheid.

Bijlagen
BIJLAGE BEBOUWDE KOMMEN
BIJLAGE VOETGANGERSZONE
BIJLAGE WOONERF
BIJLAGE ZONE 50
BIJLAGE ZONE 30

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter
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BIJLAGE GEMEENTERAAD 26 juni 2020. 
 
Aanvullend reglement op het verkeer: bebouwde kommen van de stad sint-niklaas:  
 
 
1. Bebouwde kom Sint-Niklaas 
 Gewestwegen: 

* Gewestweg N16:  
- komende van Temse: 
 100 meter vóór de rotonde aan het kruispunt met de gewestweg N70 (kilometerpunt 

29.521); 
- in de richting van Temse:  
 100 meter na de rotonde met de gewestweg N70 (kilometerpunt 29.6); 

* Gewestweg N70:  
- ter hoogte van de afrit van de R42 op de N70, met name aan Prins Boudewijnlaan 

nr. 86, in de richting van Gent (kilometerpunt 33.665); 
- ter hoogte van kruispunt Driegaaienhoek, in de richting van Antwerpen; 

* N403:  
- Vlyminckshoek (ter hoogte van het kruispunt Patershoek); 

* Binnenring R42 
- voor het kruispunt met Vijfstraten (kilometerpunt 1.992 km); 

 
 Gemeentewegen: 

- Mispelstraat (nr. 162) 
- Hoge Bokstraat (nr. 264) 

- Omloopdreef (nr. 40) 
- Stationswegel (ter hoogte van Hoge Bokstraat) 

- Hoge Bokstraat (ter hoogte van Nauwstraat) 
- Langhalsbeekstraat (nr. 126) 

- Driegaaienstraat (nr. 216) 

- Luccastraat (ter hoogte van N70) 
- Kardinaal Cardijnlaan (ter hoogte van N70) 

- Baenslandstraat (ter hoogte van N70) 
- Botermelkstraat (ter hoogte van de Gentsebaan) 

- Heimolenstraat (ter hoogte van kruispunt Botermelkstraat) 

- Dendermondse Steenweg (nr. 46) 
- Kapelstraat (nr. 141) 

- Hertenstraat (ter hoogte van afrit N16) 
- Hertenstraat (nr. 108) 

- Houten Schoen (nr. 56) 
- Damstraat (nr. 88) 

- Raapstraat (ter hoogte van R42) 

- Raapstraat (nr.71) 
- Europark-Noord (nr. 45) 

- Passtraat (nr. 175) 
- Bellestraat (nr. 17) 

- Entrepotstraat (ter hoogte van de Grote Heimelinkstraat) 

- Grote Heimelinkstraat (nr. 154a) 
- Klapperbeekstraat (nr. 27) 

- Iepenstraat (nr. 78) 
- Godsschalkstraat (nr. 6) 

- Vrouw Mariastraat (nr. 22) - 
- Hoogstraat (ter hoogte van Sint-Gillisbaan) 
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- Bekelstraat (nr. 102)  

- Spieveldstraat (ter hoogte van de fietswegel). 

 
De bebouwde kom van de stad Sint-Niklaas worden afgebakend met de verkeerstekens F1 en 
F3, die worden aangebracht op deze plaatsen (tussen haakjes telkens de huisnummers) 
Behalve op donderdag van 6.00 tot 14.00 uur is binnen deze bebouwde kom het parkeren 
voorbehouden voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,5 ton. 
Signalisatie: verkeersborden F1 en F3 
 en verkeersborden volgens artikel 65.5.3 van het KB van 1 december 1975 (wegcode). 
 
 
 
2. Bebouwde kom Belsele:  
 Gemeentewegen: 

- Nieuwe Baan (ter hoogte van de afrit naar de Hulstendreef) 
- Nieuwe Baan (ter hoogte van de oprit komende van de Hulstendreef) 
- Rozenlaan (nr. 34) 
- Stationswegel (kruising fietsroutes Mierennest/Stationswegel) 
- Kerkstraat (nr. 111) 
- Kleemstraat (ter hoogte van kruispunt met Kuilstraat) 
- Koutermolenstraat (nr. 73) 
- Stationswegel (ter hoogte van Koutermolenstraat) 
- Belseledorp (nr. 231) 
- Vijverstraat (ter hoogte van het kruispunt Kasteeldreef); 
- Donkerstraat (ter hoogte van de Schoonhoudtstraat) 
- Bergstraat (ter hoogte van de N70) 
- Bergstraat (ter hoogte van de Waterschootstraat) 
- Waterschootstraat (ter hoogte van de fietswegel) 
- Malpertuuslaan (ter hoogte van de oprit N70/Nieuwe Baan) 
- Malpertuuslaan (ter hoogte van de fietswegel) 
 
Binnen de bebouwde kom is het parkeren voorbehouden voor voertuigen met een maximale 
toegelaten massa van 3,5 ton. 
Signalisatie:  verkeersborden F1 en F3 
           en verkeersborden volgens artikel 65.5.3 van het KB van 1 december 1975 (wegcode). 

 
 
 
3. Bebouwde kom Puivelde:  

Gemeentewegen: 
- Kruisstraat (nr. 73) 
- Kemzekestraat (nr. 53) 
- Marktstraat (nr. 17) 
 
Binnen de bebouwde kom is het parkeren voorbehouden voor voertuigen met een maximale 
toegelaten massa van 3,5 ton. 
Signalisatie:  verkeersborden F1 en F3 
           en verkeersborden volgens artikel 65.5.3 van het KB van 1 december 1975 (wegcode). 
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4 Bebouwde kom Nieuwkerken:  
Gemeentewegen: 
- Heihoekstraat (aan kruispunt met de N70) 
- Heihoekstraat (aan kruispunt met Anthonis De Jonghestraat) 
- Nieuwkerkenstraat (nr. 278) 
- Vlasbloemstraat (nr. 72) 
- Vrasenestraat (nr. 97) (ter hoogte van wegel) 
- Vrasenestraat (nr. 144);  
- Kolkstraat (nr. 62) 
- Gyselstraat (ter hoogte van de Schaliënhuiswegel) 
- Gyselstraat (nr. 178) 
- Peperstraat (nr. 18) 
- Turkyen (nr. 44) 
- Meesterstraat (ter hoogte van het kruispunt Huis Ter Halve) 
- Schuttershof (nr. 24);  
- Zonnestraat (nr. 20); 
 
Binnen de bebouwde kom is het parkeren voorbehouden voor voertuigen met een maximale 
toegelaten massa van 3,5 ton. 
Signalisatie: verkeersborden F1 en F3 
          en verkeersborden volgens artikel 65.5.3 van het KB van 1 december 1975 (wegcode). 

 
 
 
5. Bebouwde kom Sinaai:  
 Gemeentewegen: 

- Molenstraat (nr. 25) 
- Stenenmuurstraat (nr. 51) 
- Hondsneststraat (ter hoogte van kruispunt met Edgar Tinelstraat) 
- Sinaaidorp (nr. 71) 
- Hulstbaan (nr. 149) 
- Kernemelkstraat (nr. 2) 
- Limietstraat (nr. 3) 
- Wijnveld (ter hoogte van kruispunt met Pater Christophestraat) 
- Wijnveld (ter hoogte van kruispunt met Hooimanstraat) 
- Stationswegel (nr. 24) 
- Kouterstraat (nr. 5) 
- Hooimanstraat (rechtover nr. 72 - wegel).  

 
Binnen de bebouwde kom is het parkeren voorbehouden voor voertuigen met een maximale 
toegelaten massa van 3,5 ton. 
Signalisatie: verkeersborden F1 en F3 
          en verkeersborden volgens artikel 65.5.3 van het KB van 1 december 1975 (wegcode). 

 
 



BIJLAGE GEMEENTERAAD 26 juni 2020. 
 
Aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen 
 
 
VOETGANGERSZONE 
 
1. STATIONSSTRAAT: 

Voetgangerszone, "uitgezonderd fietsers, taxi’s en laden en lossen van 18u30 tot  11u30":  
- van Grote Markt tot kruispunt Regentiestraat/Casinostraat 
- van kruispunt Regentiestraat/Casinostraat tot Stationsplein. 

 Signalisatie: verkeersborden F103 en F105 
 
 

2. NIEUWSTRAAT (gedeelte tussen Grote Markt en de Castrodreef) 
 Voetgangerszone "uitgezonderd fietsers" en "uitgezonderd laden en lossen van 9 uur en 11u00"  

- Nieuwstraat: gedeelte van Grote Markt tot de Castrodreef  
Signalisatie: verkeersborden F103 en F105 

 
 
3. Voetgangerszone "uitgezonderd fietsers, taxi” en laden en lossen van 9 uur tot 11 uur :  

– Apostelstraat:  
- Sacramentstraat: 
– Houtbriel:  gedeelte  kant pare nummers tussen Houtbriel nr. 20 en Grote Markt 

 - Sint-Nicolaasplein 
 Signalisatie :  verkeersborden F103 en F105 ter hoogte van  
  -In de Apostelstraat ter hoogte van het kruispunt Grote Markt 

 -In de Apostelstraat ter hoogte van het kruispunt Grote Peperstraat / 
   Kleine Peperstraat / Walburgstraat 
 - Op Sint-Nicolaasplein ter hoogte van de kerk, aan de doorgang naar het    
    Sint-Nicolaasplein ( kant Apostelstraat) 
 - Op Sint-Nicolaasplein ter hoogte van de kerk, aan de doorgang naar het    
    Sint-Nicolaasplein ( kant Houtbriel) 
 -In de Houtbriel ter hoogte van het huisnummer 20 
 -In de Houtbriel ter hoogte van het huisnummer 34 
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Aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen 
 
 
WOONERF: 
- Puidreef 
- Eindestraat  
- Hof van Belsele 
- Valkstraat 
- Lage Bokstraat 
- Tabakstraat 
- Kazernestraat: van nr. 37 tot einde van de straat 
- Gyselstraat: vanaf Ten Bos tot huisnummer 61. 
- Twijnderijstraat 
- Spinnerijstraat 
- Ververijstraat 
- Bobijnhof  
- Steenbeekhof 
- Driekoningenstraat: bypass tussen Gasmeterstraat en fietsroute Stropersroute 
- Amsterdamstraat 
- Athenestraat 
- Berlijnplein 
- Brusselstraat 
- Dublinstraat 
- Helsinkiplein 
- Kopenhagenplein 
- Lissabonstraat 
- Londenstraat 
- Luxemburgstraat 
- Madridstraat 
- Parijsplein 
- Romeplein 
- Stockholmplein 
- Vredespad 
- Wenenstraat 
 
Signalisatie : verkeersborden F12a en F12b. 
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BIJLAGE GEMEENTERAAD 26 juni 2020. 
 
Aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen 
 
ZONE 50  
 
 
BELSELE 
 
1. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Kouterstraat 
- Koutermolenstraat 
- Sinaaiwegel 
- Burmstraat 
- Molenstraat 
- Ransbeekstraat 
- Gouden Leeuwstraat 
- Bosstraat 
- Weduwe Voswegel 
- Eikenlaan 
- Colliestraat 
- Groenstraat 
- Gentstraat (deel tussen Marktstraat en Kerkstraat) 
- Gentstraat (deel tussen Marktstraat en grondgebied Sint-Gillis-Waas) 
- Kleemstraat 
- Potaardestraat 
- Moortelhoekstraat 
- Valk 
- Tuinlaan (deel tussen rotonde N41 en Valk) 
- Arnhoutstraat (deel tussen rotonde N41 en Valk) 
- Oude Kroonstraat 
- Warme Nauwstraat 
- Marktstraat (deel tussen nr. 198 en nr. 165) 
- Kwade Plas 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Kouterstraat ter hoogte van kruispunt Roggeveld 
 - in de Koutermolenstraat ter hoogte van nr. 73b 
 - in de Molenstraat ter hoogte van kruispunt Puiveldestraat 
 - in de Ransbeekstraat ter hoogte van kruispunt Puiveldestraat  
 - in de Bosstraat ter hoogte van kruispunt Marktstraat 
 - in de Weduwe Voswegel ter hoogte van kruispunt Marktstraat 
 - in de Eikenlaan ter hoogte van kruispunt Marktstraat 
 - in de Gentstraat (deel tussen Marktstraat en Kerkstraat) ter hoogte van  
   Marktstraat 
 - in de Gentstraat (deel tussen Marktstraat en Kerkstraat) ter hoogte van nr. 111 
 - in de Gentstraat (deel tussen Marktstraat en grondgebied Sint-Gillis-Waas) ter 
    hoogte van Marktstraat 
 - in de Kleemstraat ter hoogte van kruispunt Kuilstraat 
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 - in de Valk ter hoogte van kruispunt Langhalsbeekstraat 
 - in de Valk ter hoogte van kruispunt Valkstraat 
 - in de Valk ter hoogte van kruispunt Hoge Bokstraat 
 - in de Arnhoutstraat (deel tussen rotonde N41 en Valk) ter hoogte van  
   rotonde N41 
 - in de Kwade Plas ter hoogte van grondgebied Sint-Gillis-Waas 
 - in de Marktstraat ter hoogte van nr. 165 
 - in de Marktstraat ter hoogte van nr. 198 
 - in de Omloopdreef ter hoogte van het kruispunt Moortelhoekstraat 

 
 
 
2.  Volgende straten vormen een zone 50: 

- Tuinlaan (deel rotonde N41 en Rozenlaan) 
- Arnhoutstraat (deel rotonde N41 en Bookmolenstraat) 
- Bookmolenstraat (deel N70 en Rozenlaan) 
- Arkestraat (deel N70 en Bookmolenstraat) 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Tuinlaan (deel rotonde N41 en Rozenlaan) ter hoogte van rotonde N41 
 - in de Tuinlaan (deel rotonde N41 en Rozenlaan) ter hoogte van kruispunt  
   Rozenlaan 
 - in de Arnhoutstraat (deel rotonde N41 en Bookmolenstraat) ter hoogte  
   van rotonde N41 
 - in de Arnhoutstraat (deel rotonde N41 en Bookmolenstraat) ter hoogte van  
   kruispunt Bookmolenstraat 
 - in de Bookmolenstraat (deel N70 en Rozenlaan) ter hoogte van kruispunt N70 
 - in de Bookmolenstraat (deel N70 en Rozenlaan) ter hoogte van kruispunt  
     Rozenlaan 
 - in de Arkestraat (deel N70 en Bookmolenstraat) ter hoogte van kruispunt N70 

 
 
 
3. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Arkestraat (deel N70 en grondgebied Waasmunster) 
- Waterschootstraat (deel Arkestraat en fietsroute) 
- Bergstraat (deel Waterschootstraat en grondgebied Waasmunster) 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Arkestraat (deel N70 en grondgebied Waasmunster) ter hoogte van  
   kruispunt N70 
 - in de Arkestraat (deel N70 en grondgebied Waasmunster) ter hoogte van  
   grondgebied Waasmunster 
 - in de Waterschootstraat (deel Arkestraat en fietsroute) ter hoogte van  
    kruispunt   
 - in de Arkestraat 
 - in de Waterschootstraat (deel Arkestraat en fietsroute) ter hoogte van  
   fietsroute 
 - in de Bergstraat (deel Waterschootstraat en grondgebied Waasmunster) ter  
   hoogte  van kruispunt Waterschootstraat 
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 - in de Bergstraat (deel Waterschootstraat en grondgebied Waasmunster) ter  
   hoogte van grondgebied Waasmunster  
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SINAAI 
 
1. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Weimanstraat 
- Liniedreef 
- Aartdreef 
- Cadzandstraat 
- Hondsneststraat 
- Neerstraat 
- Ettingstraat 
- Stenenmuurstraat 
- Palingsgatstraat 
- Helsvuurstraat 
- Waterstraat 
- Kemzekestraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Weimanstraat ter hoogte van kruispunt Zwaanaardestraat 
 - in de Weimanstraat ter hoogte van grondgebied Stekene 
 - in de Aartdreef ter hoogte van grondgebied Sint-Gillis-Waas 
 - in de Hondsneststraat ter hoogte van kruispunt Edgar Tinelstraat 
 - in de Stenenmuurstraat ter hoogte van kruispunt Molenstraat 
 - in de Helsvuurstraat ter hoogte van kruispunt Puiveldestraat 
 - in de Waterstraat ter hoogte van grondgebied Sint-Gillis-Waas 
 - in de Kemzekestraat ter hoogte van Palingsgatstraat 
 

 
 
2.  Volgende straten vormen een zone 50: 

- Wapenaerteinde 
- Heirstraat 
- Leestraat 
- Leebrugstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Wapenaerteinde ter hoogte van grondgebied Lokeren 
 - in de Heirstraat ter hoogte van grondgebied Lokeren 
 - in de Leestraat ter hoogte van kruispunt Hulstbaan 
 - in de Leebrugstraat ter hoogte van kruispunt Zwaanaardestraat 
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3.  Volgende straten vormen een zone 50: 
- Zakstraat 
- Hellestraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Hellestraat er hoogte van het kruispunt Hulstbaan 
 - in de Hellestraat ter hoogte van kruispunt Zwaanaardestraat 
 - in de Zakstraat ter hoogte van het kruispunt Sinaaidorp 

 
 
 
4. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Kernemelkstraat 
- Limietstraat 
- Luitentuitstraat 
- Oude Heirweg 
- Riemeersstraat 
- Haneweestraat 
- Schrijberg (deel tussen N70 en Wijnveld) 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Kernemelkstraat ter hoogte van kruispunt Hulstbaan 
 - in de Limietstraat ter hoogte van huisnummer 4 
 - in de Luitentuitstraat ter hoogte van kruispunt Hulstbaan 
 - in de Luitentuitstraat ter hoogte van grondgebied Waasmunster 
 - in de Oude Heirweg ter hoogte van kruispunt Hulstbaan 
 - in de Schrijberg ter hoogte van het kruispunt N70 
 - in de Schrijberg ter hoogte van het kruispunt Wijnveld 
 

 
 
5.  Volgende straten vormen een zone 50: 

- Schoonhoudtstraat 
- Eeckelaerthof 
- Dubbelhofstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Schoonhoudtstraat ter hoogte van kruispunt N70 
 - in de Schoonhoudtstraat ter hoogte van kruispunt Patotterij 
 - in de Eeckelaerthof ter hoogte van kruispunt Schrijberg 
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SINT-NIKLAAS 
 
 
1. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Hoogstraat 
- Spieveldstraat 
- Weynstraat 
- Braemstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Braemstraat ter hoogte van kruispunt Patershoek 
 - in de Weynstraat ter hoogte van het kruispunt Braemstraat 
 - in de Bekelstraat ter hoogte van het kruispunt Spieveldstraat 
 - in de Hoogstraat ter hoogte van het kruispunt Sint-Gillisbaan 
 - in de Weynstraat ter hoogte van grondgebied Sint-Gillis-Waas 

 
 
 
2. Kleiweg 
 Signalisatie: verkeersborden C43 en C45 
 
 
 
3. Botermelkstraat  

Signalisatie: verkeersborden C43 en C45 
 
 
 
4.  Volgende straten vormen een zone 50: 

- Weverstraat 
- Bookmolenstraat (deel N70 tot Weverstraat) 
- Heimolenstraat (deel N41 tot Weverstraat) 
- Kiemerstraat (deel N41 tot Heimolenstraat) 
- Heimolenhoek  
- Roskamstraat  
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Weverstraat ter  hoogte van het kruispunt Waasmunsterse Steenweg 
 - in de Heimolenstraat ter hoogte van het kruispunt N41 
 - in de Weverstraat ter hoogte van het kruispunt N70 
 - in deBookmolenstraat (deel N70 tot Weverstraat) ter hoogte van het kruispunt N70 

 
 
 
5. Burrelstraat 

Signalisatie: verkeersborden C43 en C45 
 
 
6. - Kiemerstraat (deel Dendermondse Steenweg tot N41) 

Signalisatie: verkeersborden C43 en C45 
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7. Oude Heirbaan 
Signalisatie: verkeersborden C43 en C45 

 
 
8.  Europark-Zuid 
 Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
  - in het Europark-Zuid ter hoogte van het kruispunt R42 Singel 
  - in het Europark-Zuid ter hoogte van het kruispunt N70 
 
 
9. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Industriepark West 
- Puitvoetstraat 
- industriepark-Noord 
- Hoge Heerweg 
- Oostjachtpark 
- Houten Schoen (deel tussen Industriepark-Noord en Hoge Heerweg) 
- Eigenlostraat 
- Hoogkamerstraat (deel tussen Hoge Heerweg en grondgebied Temse) 
- Galgstraat 
- Damstraat (deel tussen spoorwegoverweg en De Cauwerstraat) 
- Passtraat (deel tussen N70 en De Cauwerstraat) 
- Europark-Oost 
- Europark-Noord 
- Passtraat (deel tussen N70 en Europark-Noord) 
- Van Landeghemstraat 
- Brandstraat 
- Dennenstraat 
- Lange Rekstraat 
- Beeldstraat 
- Kletterbosstraat 
- Heikant 
- Jef De Pauwstraat 
- Vossekotstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in het Industriepark-West ter hoogte van Dendermondse Steenweg huisnr. 192 
 - in het Industriepark-West ter hoogte van Dendermondse Steenweg huisnr. 276 
 - in de Puitvoet ter hoogte van het kruispunt N16 
 - in het Industriepark-Noord ter hoogte van het kruispunt N16 
 - in de Houten Schoen ter hoogte van het kruispunt Industriepak-Noord 
 - in de Hoogkamerstraat wordt afgesloten op grondgebied Temse 
 - in de Eigenlostraat wordt afgesloten op grondgebied Temse 
 - in de Dennenstraat wordt afgesloten op grondgebied Temse 
 - in het Europark-Noord ter hoogte van het kruispunt Passtraat huisnr 92  
 - in het Europark-Noord ter hoogte van het kruispunt Passtraat huisnr 230 
 - in de Passtraat ter hoogte van het kruispunt N70 (2X) 
 - in de Lange Rekstraat ter hoogte van het kruispunt N70 
 - Jef De Pauwstraat wordt afgesloten op grondgebied Temse 
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 - in de Vossekotstraat ter hoogte van het kruispunt N70 
 - in de Tassijnslaan ter hoogte van het kruispunt Vossekotstraat 
 - in de Vossekotstraat ter hoogte van het rondpunt Vossekotstraat / Krekelstraat 
 - in de Vossekotstraat ter hoogte van het kruispunt Brokkelingenstraat 
 
 
 

10. Haasdonkse Steenweg 
Signalisatie:  verkeersborden C43 en C45 

  - In de Haasdonkse Steenweg ter hoogte van het kruispunt Vossekotstraat/Krekel 
 - In de Haasdonkse Steenweg op grondgebied Temse 

 
 
 
11.  Jagersdreef  

Signalisatie: Verkeersborden C43 en C45 
 
 
 
12. Anthonis De Jonghestraat 

Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Anthonis De Jonghestraat ter hoogte van het kruispunt N70 
 - in de Anthonis De Jonghestraat ter hoogte van het kruispunt Heihoekstraat 

 
 
 
13. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Uilenstraat  
- Rode Aardestraat 
- Zonnestraat 
- Callaertstraat 
- Entrepotstraat 
- Eekhoornstraat 
- Ster 
- Zonneken 
- Bellestraat ( deel vanaf huisnr. 17 tot Eekhoornstraat) 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Bellestraat ter hoogte van huisnummer 17 
 - in de Kallohoekstraat ter hoogte van de Kallohoekstraat 
 - in de Kallohoekstraat ter hoogte van de Eekhoornstraat 
 - in de Eekhoornstraat ter hoogte van de N70 
 - in de Ster ter hoogte van het kruispunt N70 
 - in de Zonnestraat ter hoogte van het kruispunt Heihoekstraat 
 - in de Uilenstraat ter hoogte van Huis Ter Halven 
 - in de Rode Aardestraat ter hoogte van de Meesterstraat 
 - in de Grote Heimelinkstraat ter hoogte van huisnr. 154a 
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14.  Volgende straten vormen een zone 50: 
- Olmenstraat 
- Geerstraat 
- Godschalkstraat (deel Huis Ten Halve en Vrouweneekhoekstraat 
- Blindestraat 
- Poelstraat 
- Zeveneekhoekstraat 
- Schuilhoek 
- Drielindenstraat 
- Ekelstraat 
- Portugesestraat 
- Buitenstraat 
- Kromstraat 
- Kolkstraat deel tussen huisnr 29 en Buitenstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Olmenstraat ter hoogte van de Iepenstraat 
 - in de Godschalkstraat ter hoogte van het kruispunt Vrouweneekhoekstraat) 
 - in de Poelstraat ter hoogte van Vrouwen Mariastraat 
 - in de Godschalkstraat ter hoogte van Huis Ten Halve 
 - in de Geerstraat ter hoogte van Huis ten Halve 
 - in de Zeveneekhoeksstraat wordt afgesloten op grondgebied Sint-Gillis-Waas 
 - in de Schuilhoek wordt afgesloten op grondgebied Sint-Gillis-Waas 
 - in de Buitenstraat ter hoogte van het kruispunt Vrasenestraat 
 - in de Kromstraat ter hoogte van het kruispunt Vrasenestraat 
 - in de Kolkstraat ter hoogte van huisnr. 29 
 - in de Drielindenstraat wordt afgesloten op grondgebied Beveren 
 - in de Ekelstraat wordt afgesloten op grondgebied Beveren 
 - in de Kolkstraat wordt afgesloten op grondgebied Beveren 
 

 
 
15. Volgende straten vormen een zone 50: 

- Vlasbloemstraat (deel Kwakkelhoekstraat tot Kriekelaarstraat) 
- Mulderstraat 
- Zoetwaterstraat 
- Zandstraat 
- Kriekelaarstraat 
- Kwakkelhoekstraat 
Signalisatie:  verkeersborden ZC43 en ZC45: 
 - in de Vlashoekstraat ter hoogte van Kwakkelhoekstraat 
 - in de Kwakkelhoekstraat ter hoogte van N70 
 - in de Vlasbloemstraat ter hoogte van Kriekelaarstraat 
 - in de Kriekelaarstraat ter hoogte van Vrasenestraat 
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BIJLAGE GEMEENTERAAD 26 juni 2020. 
 
Aanvullend reglement op het verkeer: gemeentewegen 
 
 
ZONE 30 
 
1.  Volgende straten vormen een zone 30: 

- Dries 
 - Sinaaidorp (vanaf nr. 47 in de richting van Dries) 
 - Katharinastraat 
 - Edgar Tinelstraat (vanaf nr. 53 tot kruispunt Dries/Sinaaidorp) 
 - Franciscuslaan 
 - Godelievelaan 
 - Klokke Roelandlaan  
 - Loverskenslaan 
 - Vleeshouwersstraat (vanaf nr. 12  in de richting van de Dries) 

- Mariecolenstraat 
 - Hulstbaan (vanaf nr. 17 tot Dries)  
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b:  
  - Sinaaidorp nr. 47 
  - in de  Edgar Tinelstraat nr. 53 
  - in de Klokke Roelandlaan ter hoogte van het kruispunt Edgar 
    Tinelstraat nr. 73 /  Klokke Roelandlaan 
  - in de Klokke Roelandlaan ter hoogte van het kruispunt Edgar  
    Tinelstraat nr. 147 /  Klokke Roelandlaan 
  - Vleeshouwersstraat nr. 12 
  - in de Franciscuslaan ter hoogte van het kruispunt Vleeshouwersstraat  
  - Hulstbaan nr. 17 
   
 
 
2. Zone 30: Dr. Haeltermanlaan  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
3. Zone 30: Mezenstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
4. Zone 30: Meulenhof  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
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5. Volgende straten vormen een zone 30: 
- Wilgenstraat  
- Populierenstraat 

 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
- in de Wilgenstraat ter hoogte van het kruispunt Wijnveld  
- in de Populierenstraat ter hoogte van het kruispunt Wijnveld 
- in de Populierenstraat ter hoogte van het kruispunt Hooimanstraat 

 
 
 
6. Zone 30: Elzenstraat   

Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
7. Zone 30: Hemelsbreedte  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Hemelsbreedte ter hoogte van kruispunt Hemelsbreedte / Wijnveld nr. 188 
  - in de Hemelsbreedte ter hoogte van kruispunt Hemelsbreedte / Wijnveld nr. 222 
 
 
 
8.  Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Hemelsbreedte  
 - Beukenlaan 
 - Bellemansstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Bellemansstraat ter hoogte van kruispunt Hooimanstraat 
  - in de Bellemansstraat ter hoogte van het kruispunt Wijnveld. 
  - in de Beukenlaan ter hoogte van het kruispunt Hooimanstraat. 
 
 
 
9.  Zone 30: Roggeveld  
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b:  
                    -ter hoogte van het kruispunt Hooimanstraat 
                   - ter hoogte van het kruispunt Kouterstraat 
 
 
 
10. Zone 30: Pater Christophestraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
11.  Zone 30: Stationswegel (deel Hooimanstraat tot aan de fietsroute) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
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12. Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Neerkouter 
 - Oude Baan  
 Signalisatie: verkeersbord F4a en F4b: 
  - aan kruispunt Oude Baan / N70 
 - in de Oude Baan ter hoogte van het kruispunt Schrijberg 
 - in de Neerkouter ter hoogte van het kruispunt Schrijberg 
 
 
 
13  Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Bruin De Beerlaan 
 - Canteclaerstraat 
 - Coppelaan 
 - Corbautstraat 
 - Cuwaertstraat 
 - Grimbeertstraat 
 - Isegrimlaan 
 - Koning Nobellaan 
 - Malpertuuslaan 
 - Tiecelijnstraat 
 - Tybeertstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in Reinaertlaan ter hoogte van het kruisput Bergstraat. 
  - in Koning Nobellaan ter hoogte van het kruispunt Bergstraat. 
  - in Malpertuuslaan ter hoogte van ondertunneling N70. 
 
 
 
14 Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Biekorfstraat 
 - Hommelstraat 
 - Meikeverstraat 
 - Mierennest 
 - Mierenneststraat 
 - Waterjufferstraat 
 - Gavermolenstraat  
 - Sint-Andriesstraat 
 - Molenwijk  
 - Molendreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Gavermolenstraat ter hoogte van het kruispunt Rozenlaan 
  - in de Sint-Andriesstraat ter hoogte van het kruispunt Rozenlaan 
 - in de Molendreef ter hoogte van het kruispunt Belseledorp 
 - in de Molenwijk ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat 
 - in de Gavermolenstraat ter hoogte van nr. 54 
 - in de Gavermolenstraat ter hoogte van nr. 23  
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15. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Belseledorp (van nr. 68 tot nr. 100) 
 - Hof Van Belsele 
 - Kasteeldreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in Belseledorp ter hoogte van nr. 68 
  - in Belseledorp ter hoogte van nr. 100 
  - in de Kasteeldreef ter hoogte van het kruispunt Vijverstraat 
 
 
 
16. Zone 30: Bergdreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
17.  Zone 30: Kouterdreef  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  -in de Kouterdreef ter hoogte van het kruispunt Koutermolenstraat 
 
 
 
18. Zone 30: Kouterwegel  
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Kouterweg ter hoogte van het kruispunt Koutermolenstraat 
 
 
 
19. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - De Cleenestraat 
 – Raoul Steppestraat 
 – Gerry Helderenbergstraat 
 – Klompenmakersstraat 
 – Leeuwerikenveld 
 – Sander Wynantslaan 
 – Theofiel Ellegierslaan 
 – Wallenhof 
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b:  
  in de Klompenmakersstraat ter hoogte van het kruispunt Turkyen  
 in de Wallenhof ter hoogte van het kruispunt Meesterstraat nr. 37 
 in de Wallenhof ter hoogte van het kruispunt Meesterstraat nr. 97 
 
 
 
20. Zone 30: Boomezelstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
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21. Zone 30: Houtzagerijstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
22.  Zone 30: Schommelaarstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
23.  Zone 30: Slagmolenstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
24. Zone 30: Kallohoekstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
25.  Zone 30: Schuttershof  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
26.  Zone 30: Kalverweide  
      Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
27.  Zone 30: Berkenhof  

Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
28. Volgende straten vormen een zone 30: 
  - Pastoor Stepmanlaan 
 - Pastoor Copstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Pastoor Copstraat ter hoogte van het kruispunt Grote Baan  
 
 
 
29  Zone 30: Brokkelingenstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 

 -in de Brokkelingenstraat ter hoogte van rotonde De ster 
 - in de Brokkelingenstraat ter hoogte van ingang recreatieoord de Ster  
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30.  Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Eduard Prissestraat  
 - Gustaaf De Rudderstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - kruispunt Eduard Prissestraat / Nieuwe Molenstraat 
  - kruispunt Gustaaf de Ridderstraat / Grote Heimelinkstraat 
 
 
 
31. volgende straten vormen een zone30: 

-Zwingelstraat 
- Rootputstraat 

 - Rootputhof 
 - Repelstraat 

Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b:  
 - in de Rootputstraat ter hoogte van het kruispunt Nieuwe Molenstraat 

  - in de Rootputstraat ter hoogte van het kruispunt Vlasstraat 
 
 
 
32.  Zone 30: Lijnzaadstraat: 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
33.  Zone 30: Iepenstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
34.  Zone 30: Ropheide 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
35. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Kuiperstraat. 
 - Pottenbakkerstraat. 
 - Gareelmakerstraat. 
 - Bloempelderstraat. 
 - Strodekkerstraat. 
 - Kamslagerstraat. 
 - Blauwververstraat. 
 - Mandenmakerstraat 
 - Kaarsenmakerstraat 
 - Sigarenmaaksterstraat 
 - Schaapherderstraat 
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 - Zeeldraaierstraat. 
 - Baenslandstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Kuiperstraat ter hoogte van het kruispunt Tereken. 
  - in de Kuiperstraat ter hoogte van het kruispunt Smisstraat. 
  - in de Baenslandstraat ter hoogte van het kruispunt Smisstraat 
 
 
36. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Reynaertpark 
 - William Griffithsstraat 
 - Stanislaw Maczekpark 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in het Reynaertpark ter hoogte van het kruispunt Kapelstraat 
  - in de William Griffithsstraat ter hoogte van het kruispunt Tereken 
 
 
 
37. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Koningin Fabiolapark 
 - Voskenslaan 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - Koningin Fabiolapark ter hoogte van het kruispunt Hertenstraat  
  - Voskenslaan ter hoogte van het Hertjen 
 
 
 
38. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Destelwijk 
 - De Meulenaertstraat 
 - Rietvelde 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Meulenaerstraat ter hoogte van kruispunt Hertenstraat 
  - in de Meulenaerstraat ter hoogte van kruispunt Houten Schoen 
  - in de Hertjen ter hoogte van het kruispunt Destelwijk 
  - in de Rietvelde ter hoogte van het kruispunt Houten Schoen 
 
 
 
39. Zone 30: Kleine Breedstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
40. Zone 30: Dommeldreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
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41. Zone 30: Burrelstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
42.  Zone 30: Kiemerstraat (deel Dendermondse Steenweg – N41) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
43. Zone 30: Botermelkstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
44. Zone 30: Hertenhof 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in Hertenhof ter hoogte van het kruispunt Hertenhof / Hertjen nr. 163 
  - in Hertenhof ter hoogte van het kruispunt Hertenhof / Hertjen nr. 183 
 
 
45. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Louis Paul Boonlaan 
 - Filip Pillecynlaan 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  

 - in de Louis Paul Boonlaan ter hoogte van het kruispunt Louis Paul  
   Boonlaan / Lage Bokstraat 

  - in de Louis Paul Boonlaan ter hoogte van het Kruispunt Leon Scheerderslaan / fiets-  
   en voetgangersdoorsteek Louis Paul Boonlaan  
 - in de Filip Pillecynlaan ter hoogte van het kruispunt Leon Scheerderslaan / fiets- en  
   voetgangersdoorsteek Filip Pillecynlaan 
 - in de Filip Pillecynlaan ter hoogte van het kruispunt Hoge Bokstraat / fiets- en  
   voetgangersdoorsteek Filip Pillecynlaan 
 - in de Filip Pillecynlaan ter hoogte van het kruispunt Watermolenstraat / Filip  
   Pillecynlaan 

 
 
 
46. Zone 30: Omloopdreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
47. Zone 30: Hoge Bokstraat (deel tussen Valk en spoorweg) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Hoge Bokstraat ter hoogte van Valk  
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48. Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Paddeschootdreef 
 - Hugo Verrieststraat 
 - Albrecht Rodenbachstraat 
 - Hendrik Consciencestraat  
 - Ernest Claeslaan 
 - Felix Timmermanslaan 
 - Stijn Streuvelslaan 
 - Lodewijk Dosfelstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in Stijn Streuvelslaan ter hoogte van het kruispunt met de Watermolenstraat 
  - in Felix Timmermanslaan ter hoogte van het kruispunt met de Watermolenstraat 
  - in de Albrecht Rodenbachtstraat ter hoogte van het kruispunt Watermolendreef 
  - in de Hugo Verrietstraat ter hoogte van het kruispunt met Watermolendreef 
  - in de Paddeschootdreef ter hoogte van het kruispunt met Plezantstraat 
  - in de Hugo Verrieststraat ter hoogte van het kruispunt met Guido Gezellelaan 
  - in de Albrecht Rodenbachstraat ter hoogte van het kruispunt met Guido Gezellelaan 
  - In de Lodewijk Dosfeldstraat ter hoogte van het kruispunt met Guido Gezellelaan 
  - In de Felix Timmermanslaan ter hoogte van het kruispunt met Guido Gezellelaan 
 
 
49. Zone 30: Modernadreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b  
 
 
 
50. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Leon Vermeirestraat  
 - Mathilde Vandermeulenstraat 
 - Beernaertwijk  
 - Gasmeterstraat 
 - Nijverheidsstraat 
 - Landbouwersstraat 
 - J. Lonckestraat 
 - Wegvoeringsstraat 
 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Leon Vermeirestraat ter hoogte van het kruispunt Plezantstraat. 
  - in Beernaertwijk ter hoogte ter hoogte van het kruispunt Heistraat huisnr. 33 
  - in de Gasmeterstraat ter hoogte van het kruispunt Driekoningenstraat 
  - in de Nijverheidsstraat ter hoogte van de Spoorweglaan 
  - in de J. Lonckestraat ter hoogte van de Plezantstraat 
  - in de Landbouwersstraat ter hoogte van de Plezantstraat 
  - in de Wegvoeringsstraat ter hoogte van de Heistraat 
  - in de Wegvoeringsstraat ter hoogte van de Nobels Peelmanstraat 
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51. Zone 30: Dillaertwijk  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Dillaertwijk ter hoogte van het kruispunt Dillaertwijk / Heistraat nr. 30 
  - in de Dillaertwijk ter hoogte van het kruispunt Dillaertwijk / Heistraat nr. 56 
 
 
52. Volgende straten vormen een zone 30: 
       - Alice Nahonstraat  
 - Christine D’Haenstraat 
 - Hadewychstraat 
 - Maria Rosseelsstraat  
 - Puyenbekestraat 
 - Virginie Lovelingstraat 
 - Pijkedreef 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
 - in de Puyenbekestraat ter hoogte van het kruispunt Hoge Bokstraat 
 - in de Pijkedreef ter hoogte van het kruispunt Plezantstraat 
 - in de Pijkedreef ter hoogte van het kruispunt Watermolenstraat 
 
 
53.  Zone 30: Kazernestraat (deel tussen Driekoningenstraat en woonerf) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Kazernestraat ter hoogte van het kruispunt Driekoningenstraat 
  - in de Kazernestraat ter hoogte van huisnr. 37 
 
 
 
54. Zone 30: Herdersstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
55. Zone 30: Lavendelstraat  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
 
 
 
56. Zone 30: Herdersstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b 
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57.  Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Houtduifstraat 
 - Mussendreef  
 - Nachtegalenlaan 
 - Tortelduifstraat 
 - Vinkenlaan 
 - Zwaluwenlaan 
  - Heidebloemstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Vinkenlaan ter hoogte van kruispunt Heistraat 
  - in de Zwaluwenlaan ter hoogte van kruispunt Lepelhoekstraat 
  - in de Nachtegalenlaan ter hoogte van kruispunt Lepelhoekstraat  
  - in de Tortelduifstraat ter hoogte van kruispunt Lepelhoekstraat  
  - in de Heidebloemstraat ter hoogte van het kruispunt Bremstraat 
  - in de Heistraat ter hoogte van huisnr. 236 
  - in de Heistraat ter hoogte van huisnr. 174 
 
 
58. Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Esdoornlaan 
 - Meidoornlaan 
 - Berkenlaan  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Esdoornlaan ter hoogte van kruispunt Sparrenhofstraat 
  - in de Esdoornlaan ter hoogte van kruispunt Begijnenstraat 
  - in de Meidoornlaan ter hoogte van kruispunt Lepelhoekstraat 
  - in de Berkenlaan ter hoogte van kruispunt Lepelhoekstraat  
 
 
59. Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Kloosterlandstraat 
 - Jan Breydelstraat 
 - Jacob Van Arteveldestraat 
 - Rode Kruisstraat (deel tussen Jacob Van Arteveldestraat en Begijnenstraat) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Kloosterlandstraat ter hoogte van het kruispunt Slachthuisstraat 
 - in de Jan Breydelstraat ter hoogte van het kruispunt Slachthuisstraat 
 - in de Kloosterlandstraat ter hoogte van het kruispunt Begijnenstraat 
 - in de Jan Breydelstraat ter hoogte van het kruispunt Begijnenstraat 
 - in de Rode Kruisstraat ter hoogte van het kruispunt Begijnenstraat 
 - in de Rode Kruisstraat ter hoogte van het kruispunt Jacob Van Arteveldestraat 
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60. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Bekelstraat (deel Sint-Gillisbaan /Spieveldstraat) 
 - Camiel Huysmanslaan 
 - Eksterstraat 
 - Fazantenstraat 
 - Frans Van Cauwelaertlaan 
 - Karekietstraat 
 - Kievitsstraat 
 - Kuildamstraat 
 - Kwartelstraat 
 - Lodewijk De Raetlaan 
 - Louis Francklaan 
 - Merelstraat 
 - Sijsjesstraat 
 - Spechtstraat 
 - Spreeuwenstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - kruispunt Kuildamstraat / Heistraat. 
  - kruispunt Camiel Huysmanslaan /Lepelhoekstraat. 
  - kruispunt Bekelstraat /Sint-Gillisbaan 
  - kruispunt Bekelstraat / Spieveldstraat  
 
 
 
61. Volgende straten vormen een zone 30:  
 - Blokmakerstraat 
 - Clement Heirmanstraat 
 - Watertorenstraat 
 - Verbindingsstraat 
 - Schoolstraat (deel tussen Tereken en Parklaan) 
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Blokmakerstraat ter hoogte van het kruispunt Knaptandstraat 
  - in de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt Tereken 
  - in de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
  - in de Clement Heirmanstraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
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62. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Peter Benoitpark 
 - Peter Benoitstraat  
 - Wagenmakerstraat 
 - Kolventerstraat  
 - Van Durmestraat 
 - August De Boeckstraat 
 - Schoolstraat (deel tussen Parklaan en Brugsken) 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Wagenmakerstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
   - in de Kolenventerstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
  - in de Peter Benoistraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
  - in de Van Durmestraat ter hoogte van het kruispunt Moerlandstraat 
  - in de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
  - in de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
  - in de August De Boeckstraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
 
 
 
63.  Volgende straten vormen een zone 30: 
 - parkeerplaats Kerkhof Tereken 
 - Tereken (straatje gelegen naast kerk in de richting van de parkeerplaats)  
 - Sint-Antoniusstraat 
 - Klokkendreef 
 - Bokkenhof 
 - Abingdonstraat 
 - Sint-Annadreef 
 - Sint-Jansstraat 
 - Sint-Jansplein 
 - Land van Waasstraat  
 - Adolf Daensplein  
 - Beneluxstraat 
 - Bredadreef 
 - Luccastraat 
 - Gorinchemstraat 
 - Verzusteringslaan  
 - Schongaustraat 
 - Colmarstraat 
 - Kardinaal Cardijnlaan 
 - Pater Segersstraat 
 - Broedersstraat 
 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
  - in de Sint-Antoniusstraat ter hoogte van het kruispunt Knaptandstraat 
  - in de Klokkendreef ter hoogte van het kruispunt Knaptandstraat 
  - in de Bokkenhof ter hoogte van het kruispunt Knaptandstraat 
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  - in de Knaptandstraat (deel tussen Tereken en parking kerkhof) ter hoogte  
    van kruispunt Tereken 
  - in de Sint-Annadreef ter hoogte van het kruispunt Driegaaienstraat 
  - in de Sint-Jansstraat ter hoogte van het kruispunt Pastoor De Meerleerstraat 
  - in de Broedersstraat ter hoogte van het kruispunt Pastoor De Meerleerstraat 
  - in de Pater Segersstraat ter hoogte van het kruispunt Driegaaienstraat 
  - in de Verzusteringslaan ter hoogte van het kruispunt Driegaaienstraat 
 
 
64.  Volgende straten vormen een zone 30: 
  
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b:  
   
 
 
65. Volgende straten vormen een zone 30: 

- August Nobelsstraat 
 - Kokkelbeekplein 

Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de August Nobelsstraat ter hoogte van het kruispunt Moerlandstraat 
  - in de August Nobelsstraat ter hoogte van het kruispunt Parklaan 
  - in de Kokkelbeekplein ter hoogte van het kruispunt Knaptandstraat 
 
 
66. Volgende straten vormen een zone30 
 - Westerlaan 
 - Westerstraat 
 - Westerplein 
 - Aerschotstraat 
 - Rolliersstraat 
 - Kasteelstraat 
 Signalisatie: verkeersborden F4a en F4b: 
  - in de Aerschotstraat ter hoogte van het kruispunt Dalstraat 
  - in de Kasteelstraat ter hoogte van het kruispunt Dalstraat 
  - in de Westerstraat ter hoogte van het kruispunt Plezantstraat 
  - in de Westerlaan ter hoogte van het kruispunt Guido Gezellelaan 
 
  
67. Volgende straten vormen een zone 30: 
 - Schouwburgplein 
 - Paul Snoekstraat 
 - Boonhemstraat 
 - Richard Van Britsomstraat 
 - Casinostraat 
 - Broodstraat 
 - Dr. Verdurmenstraat 
 - Kleine Laan vanaf nr. 29 
 - Stationsplein 
 - Leopold II-Laan (tot kruispunt Tabakstraat) 
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 - De Gravestraat 
 - Vermorgenstraat 
 - Regentiestraat 
 - Regentieplein  
 - Prins Albertstraat 
 - Houtbriel 
 - Ankerstraat 
 - Zamanstraat 
 - Kalkstraat  
 - Veldstraat 
 - Klein-Hulststraat 
 - Papenakkerstraat 
 - Sint-Rochushof 
 - Sint-Vincentiusstraat 
 - Polderstraat  
 - Lodewijk De Meesterstraat 
 - Hospitaalstraat 
 - Zeildoekstraat 
 - Walburgstraat 
 - Kleine Peperstraat 
 - Grote Peperstraat 
 - Grote Markt 
 - Collegestraat 
 - Parkstraat 
 - Onze-Lieve-Vrouwstraat 
 - Onze-Lieve-Vrouwplein:  -vanaf Parkstraat tot Hofstraat  
  - vanaf Onze-Lieve-Vrouwplein nr. 27 in de richting van de 
     Onze-Lieve-Vrouwstraat  
 - Sint-Jozefstraat 
 - Hemelaerstraat 
 - Kroonmolenstraat 
 - Kokkelbeekstraat 
 - Mgr. Stillemansstraat  
 - Nieuwstraat (deel tussen Hazewindstraat tot het kruispunt de Castrodreef 
 - Brouwershof 
 - Beekstraat 
 - Baron Dhanisstraat 
 - Hoveniersstraat 
 - Hendrik Heymanplein 
 - de Castrodreef 
 - Jef Burmpark 
 - Brugsken 
 - Azalealaan 
 - Begoniastraat 
 - Daliaweg 
 - Geraniumstraat 
 - Hogenakkerstraat 
 - Gladiolenstraat 
 - Gouden Regenlaan 
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 - Hortensiastraat 
 - Klaprozenstraat 
 - Chrysantenstraat 
 - Lamstraat 
 - Lindenstraat 
 - Edmond Meertstraat 
 - August Vermeylenstraat 
 - Jan-Baptist Davidstraat 
 - Jan Frans Willemsstraat 
 - Madeliefjesdreef 
 - Magnolialaan 
 - Seringenstraat 
 - Tulpenstraat 
 - Breedstraat 
 - Glycinenplein 
 - Jasmijnenweg 
 - Truweelstraat 
 - Mercatorstraat 
 - Antwerpse Steenweg (deel tussen Klein-Hulstraat en Mercatorstraat) 
 - Dr. Van Raemdonckstraat 
 - Koningin Elisabethplein  
 - Koningin Elisabethlaan 
 - Minderbroedersstraat 
 - Oude Molenstraat  
 - Prins Karelstraat 
 - Prins Leopoldplein 
 - Prinses Marie-Joséstraat 
 - Van Havermaetstraat 
 - Van Naemenstraat  
 - Vijfstraten (deel Truweelstraat - Singel) 
 - Philippus Neridreef 
  
 Signalisatie:  verkeersborden F4a en F4b: 

 - in de Hofstraat ter hoogte van het kruispunt Schouwburgplein / Hofstraat 
 - in de Boonhemstraat ter hoogte van het kruispunt Boonhemstraat / Hofstraat 
 - in de Casinostraat ter hoogte van het kruispunt Casinostraat / Hofstraat 
 - in de Broodstraat ter hoogte van het kruispunt Broodstraat / Kleine Laan  
 - in de Kleine Laan nr. 29 

  - in de Leopold II-Laan ter hoogte van het kruispunt Leopold II-Laan / Tabakstraat 
 - ter hoogte van de bustunnel op Stationsplein 
 - in de Zeildoekstraat ter hoogte van de uitgang Stadpark 

  - in de Moerlandstraat ter hoogte van het kruispunt Hospitaalstraat/Brugsken 
 - in de Parklaan ter hoogte van het kruispunt Parklaan / Grote Peperstraat  
 - in de Parklaan ter hoogte van het kruispunt  Parklaan / Kokkelbeekstraat 
 - in de Kokkelbeekstraat ter hoogte van het kruispunt Kokkelbeekstraat /Knaptandstraat 
 - in de Nieuwstraat ter hoogte van het kruispunt Hazewindstraat / Nieuwstraat 
 - in Brouwershof ter hoogte van het kruispunt Hazewindstraat / Brouwershof 

  - in Beekstraat ter hoogte van het kruispunt Beekstraat / Pastoor De Meerleerstraat 
 - in de Hoveniersstraat ter hoogte van het kruispunt Hoveniersstraat / Kongostraat 
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  - in de Kroonmolenstraat ter hoogte van het kruispunt Kroonmolenstraat / Dalstraat 
 - in de Onze-Lieve-Vrouwplein nr. 27 
 - op het Onze-Lieve-Vrouwplein ter hoogte van het kruispunt Onze-Lieve- 
   Vrouwplein / Hofstraat 

  - in de Lindenstraat ter hoogte van het kruispunt Lindenstraat / Antwerpse Steenweg 
  - in de Antwerpse Steenweg  ter hoogte van het kruispunt Antwerpse Steenweg / 

   Mercatorstraat  
  - in de Breedstraat ter hoogte van het kruispunt Breedstraat/Antwerpse Steenweg 
  - op het Glycinenplein ter hoogte van het kruispunt Glycinenplein/Prins Boudewijnlaan  
  - kruispunt Oude Molenstraat / Raapstraat 
  - kruispunt Dr. Van Raemdonckstraat / Antwerpse Steenweg 
  - Koningin Elisabethlaan ter hoogte van het kruispunt Antwerpse Steenweg 
  - in de Truweelstraat ter hoogte van het kruispunt Leopold II-laan 
  - in de Mercatorstraat ter hoogte van het kruispunt Antwerpse Steenweg 
  - In Brugsken ter hoogte van het kruispunt Prins Boudewijnlaan 
  - In de Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
  - In de Wagenmakersstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
  - In de Kolenventerstraat ter hoogte van het kruispunt Brugsken 
 
 
 
 
 


