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Goedkeuring te hechten aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg inzake de Hertoginstraat naar aanleiding van de aanduiding van een zebrapad ter
hoogte van de school
Samenvatting
Het opheffen enerzijds en hernieuwen anderzijds van reeds bestaande aanvullende reglementen op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Hertoginstraat naar aanleiding van het
aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van de school.
Motivering
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad hechtte in zitting van 7 mei 2012 goedkeuring aan het aanvullend reglement op de politie
vanhet wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Hertoginstraat naar aanleiding van de
aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
De gemeenteraad hechtte in zitting van 24 juni 2013 goedkeuring aan het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de “zone 30 schoolomgevingen” op het grondgebied
van de stad Turnhout.
Het college van burgemeester en schepenen hechtte in zitting van 17 oktober 2013 goedkeuring aan de
aanduiding van een zebrapad in de Hertoginstraat ter hoogte van de schoolingang.
Feiten en context
De schoolomgeving in de Hertoginstraat is zeer duidelijk in het straatbeeld aanwezig. De kinderen die willen
oversteken, kunnen zich zichtbaar opstellen op de voetpaduitstulping en hebben van hieruit een goed overzicht
op het aankomende verkeer. Het aanbrengen van een zebrapad zou in deze omgeving geen meerwaarde
betekenen voor de veiligheid van de overstekende kinderen.
Algemeen wordt gesteld dat het niet vereist is om nog speciale voetgangersoversteken te voorzien in een zone
waar de maximumsnelheid van 30km/u geldt. Men zou dan immers het risico lopen om het principe van ‘de
bijzondere aandacht voor de voetgangers in een zone 30’ uit te hollen. Er worden een aantal uitzonderingen
toegestaan ter hoogte van locaties waar regelmatig veel voetgangers oversteken, bijvoorbeeld in
schoolomgevingen. Hierbij kan een zebrapad dan als educatief element ondersteuning bieden voor de
overstekende kinderen.
Juridische grond
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.
- 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 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
- Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens.
- Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
- Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Gemeentelijk reglement voor intern bestuur voor de uitreiking van een gemeentelijke parkeerkaart en
bewonerskaart van 21 december 2007, gewijzigd op 3 maart 2008, gewijzigd op 7 september 2009, gewijzigd op
30 november 2009, gewijzigd op 29 maart 2010, gewijzigd op 6 september 2010, gewijzigd op 7 november 2011,
gewijzigd op 6 februari 2012.
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen 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 de bekostiging van de verkeerstekens.
- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer.
Argumentatie
De Hertoginstraat is een gemeenteweg binnen de bebouwde kom.
De bestaande aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
moeten aangepast en aangevuld worden met nieuwe aanvullende reglementen met betrekking tot de aanduiding
van een zebrapad ter hoogte van de school.
Besluit
De gemeenteraad van de stad Turnhout besluit goedkeuring te hechten aan de hierna volgende aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Hertoginstraat.
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 7 mei 2012 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
de Hertoginstraat worden opgeheven.
Artikel 2
Het weggedeelte van de Hertoginstraat gelegen tussen de Nieuwe Kaai en het kruispunt met de Brugstraat is
ingericht als woonerf. De aanduiding gebeurt met de verkeersborden F12a en F12b. Het woonerf is
ondergeschikt aan de aangrenzende straten. Aan de eindes van het woonerf (ter hoogte van Brugstraat en
Nieuwe Kaai) wordt de voorrangsregeling aangeduid met de verkeersborden B1. De Schippersstraat valt ook
binnen de woonerfregeling.
Artikel 3
In het weggedeelte van de Hertoginstraat, gelegen tussen het kruispunt met de Brugstraat en de Koningin
Astridlaan, is de rijbaan versmald door het aanbrengen van verhoogde inrichtingen ter hoogte van pand nr. 45,
nr. 55 en nr. 93/95. De aanduiding van deze, buiten de kruispunten gelegen verhoogde inrichtingen, gebeurt met
de verkeersborden F87 ter hoogte van de verhoging.
De aanduiding van de voorrangsregeling in de versmallingen wordt aangeduid door verkeersborden B19 en B21.
Artikel 4
Het parkeren wordt op een geschrankte wijze geregeld in de Hertoginstraat tussen de Koningin Astridlaan en het
kruispunt met de Brugstraat:
- Een parkeerverbod wordt aangeduid met de verkeersborden E1 langs de kant met de pare
huisnummers:
o Vanaf het kruispunt met de Brugstraat tot de aansluiting met de Rerum Novarumlaan.
o Vanaf het pand nr. 82 tot het pand nr. 104.
o Vanaf het einde van de school (pand nr. 124) tot het kruispunt met de Koningin Astridlaan.
- Een parkeerverbod wordt aangeduid met de verkeersborden E1 langs de kant met de onpare
huisnummers:
o Vanaf het kruispunt met de Taeymanslaan tot de aansluiting met de Rerum Novarumlaan.

o
o

Vanaf pand nr. 59 tot de aansluiting met de Taeymanslaan.
Vanaf pand nr. 105 tot pand nr. 75.

Artikel 5
Een parkeerplaats voor personen met een handicap is voorzien in het woonerfgedeelte ter hoogte van pand nr.
23. De aanduiding gebeurt met het verkeersbord E9b voorzien van een onderbord met pictogram ‘personen met
een handicap’.
Artikel 6
Verdrijvingsvlakken, conform artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zijn
aangebracht:
- Langs weerskanten van de verhoogde inrichting ter hoogte van pand nr. 55.
- Ter hoogte van de kapel ‘nr. 111) en dit langs de kant met de oneven huisnummers.
Artikel 7
Een oversteekplaats voor voetgangers is aangebracht ter hoogte van de ingang van de school, nr. 124, en dit
conform het artikel 18.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de
openbare weg.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie

Dienst Wegen, Groen & Mobiliteit
Politiepost Turnhout – Rudy Remijsen, Didier Wouters
Stadsbedrijven – dienst verkeerssignalisatie
Irene Van de Ven

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 25-2-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

