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AANVULLEND REGLEMENTVANDE POLITIE OP HET WEGVERKEER VOGELSTRAAT.
Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2% lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
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
plaatsingsvoorwaardenvan 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.
Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Bebouwde kom

.

De Vogelstraat maakt deel uit van de bebouwde kom.
De volledige bebouwde kom wordt omschreven in het aanvullende reglement d.d.
27 juni 2005.

Artikel 2

Voorrangsregeling
Het verkeer in de Vogelstraat moet op het kruispunt met de Merelbekestraat
stoppen en voorrang verlenen.

Deze voorrangsregeling wordt gesignaleerd door middel van het voorrangsbord B5
@.. een STOP- streep.

Artikel 3

Parkeren
e

_Ergeldt een parkeerverbod aan de zijde van de pare huisnummers.
Dit wordt aangeduid door de borden E1 @ met onderborden type Xa Î ‚Xb
|

[fe

| en Xc Î

Artikel 4

e

Ter hoogte van huisnummer 15 geldt een parkeerverbod. Dit wordt
gesignaleerd door middel van gele onderbroken lijnen op de trottoirrand.

e

Vanaf het kruispunt met de Merelbekestraat tot voorbij de inrit van Vogelstraat
3 is er een onderbroken aslijn op de rijbaan aangebracht.

Oversteekplaats voor voetgangers
Op volgende locaties worden oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien:
e

huisnummer 4;

e

huisnummer 43.

Deze oversteekplaats wordt aangeduid door middel van een op het wegdek
gemarkeerd zebrapad.
Artikel 5

Voorrangsregeling
Tussen huisnummer 2 en huisnummer 13 is er een voorrangsregeling ingesteld.
Verkeer komende van de Merelbekestraat dient ter hoogte van huisnummer 2
voorrang te geven aan het verkeer komende ter hoogte van huisnummer 13. Deze
voorrangsregeling wordt aangeduid met de verkeersborden B19 en B21.

Artikel 6

Het aanvullend reglement Vogelstraat d.d. 22 januari 2013 wordt opgeheven.

Artikel 7

Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken
namens het college van burgemeester en schepenen,

Lena De Smaele

Dirk De Maeseneer

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,
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Dirk De Maeseneer

algemeen directeur

burgemeester

