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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en
het gebruik van de openbare weg inzake Raamveld aanduiding rijrichting Kwakkelstraat - Goedkeuring
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Beschrijving
Aanleiding en context
Op 4 maart 2013 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de invoering van een woonerf en een
parkeerplaats voor personen met een handicap in Raamveld.
Op 15 december 2014 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan het gewijzigde aanvullend
reglement van de Kwakkelstraat, waarin onder andere beschreven is dat er beperkt
enkelrichtingverkeer geldt in de Kwakkelstraat, voor het gedeelte tussen de Otterstraat en de
Draaiboomstraat.
In de Korte Veldstraat staat ter hoogte van de aansluiting met de Kwakkelstraat een verkeersbord D1
(verplicht rechtsaf) om verkeer er op attent te maken dat ze in een enkelrichtingstraat terecht komen.
Het is aangewezen dat deze signalisatie ook wordt geplaatst in Raamveld ter hoogte van de
aansluiting met de Kwakkelstraat.
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Argumentatie
Het verkeer dat uit Raamveld de Kwakkelstraat inrijdt, moet hier verplicht rechtsaf omdat er beperkt
enkelrichtingverkeer geldt in dit gedeelte van de Kwakkelstraat.
Het is aangewezen dat dit aangeduid wordt met de nodige verkeerssignalisatie, met de uitzondering
voor fietsers. Zij mogen immers in beide rijrichtingen door de Kwakkelstraat rijden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen financiele gevolgen

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het nieuwe aanvullende reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake Raamveld.
Artikel 2
De beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2013 en eveneens alle voorgaande beslissingen
inzake een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg met betrekking tot Raamveld worden opgeheven.
Artikel 3
Raamveld is een woonerf. De aanduiding van het woonerf gebeurt door de verkeersborden F12a en
F12b. Raamveld is te bereiken via de Kwakkelstraat waar ook een woonerf geldt en de nodige
verkeerssignalisatie werd aangebracht. Er zijn dus geen extra verkeersborden nodig om het woonerf
Raamveld te bevestigen.
Artikel 4
Het parkeren in Raamveld is enkel toegelaten in de afgebakende parkeerplaatsen aangeduid met een
"P" op het wegdek.
Artikel 5
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt aangeduid met het verkeersbord E9a en
het onderbord met pictogram 'persoon met een handicap'.
Artikel 6
Het verkeer dat vanuit Raamveld de Kwakkelstraat inrijdt, moet verplicht rechtsaf om de beperkte
enkelrichting te respecteren. Hiervoor wordt het verkeersbord D1f (verplicht rechtsaf) met onderbord
M2 (uitgezonderd fietsers) geplaatst in Raamveld, ter hoogte van de aansluiting met Kwakkelstraat.
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