BEKENDMAKING - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT
Onderwerp:

Eénrichtingsverkeer in de Spanjebergstraat (tussen de
Oudesmidsestraat en Berchemstraat), uitgezonderd voor
bussen en fietsers, en invoeren van blauwe zone

Orgaan van goedkeuring:

College van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring:

16.07.2018

Datum van bekendmaking:

6.08.2018

Inzage dossier:

Bezwaren of
opmerkingen:

Registernr.:

B18-0221

Tot maandag 27 augustus 2018 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij
de Sector openbare ruimte – Kasteelhoeve (Schuur), de Heetveldelaan 4 te 1700
Dilbeek, 02 451 68 50, openbareruimte@dilbeek.be.
Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee
dat het college van burgemeester en schepenen onderstaand reglement heeft goedgekeurd.

Toepasselijke regelgeving
• Gemeentedecreet
• Wet 16.03.1968: politie van het wegverkeer
• KB 01.12.1975: algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg
• MB 11.10.1976: minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens
• Ministeriële omzendbrief 14.11.1977: aanvullende reglementen en plaatsing van
verkeerstekens
• Gemeenteraadsbesluit 20.10.2009: delegatie vaststellen aanvullende verkeersreglementen
met lokaal impact
Feiten
•

In de plannen van het Masterplan van de Dilbeekse kern, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 9.9.2014 en 2.1.2017 (stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag/goedkeuring zaak der wegen) is voorzien dat de Spanjebergstraat
éénrichtingsverkeer zou worden (uitgezonderd voor bussen en fietsers) tussen de
Oudesmidsestraat en de Berchemstraat (in de rijrichting naar de Berchemstraat)

Motivering
•

•

Sinds de voorbereidende werken konden bewoners uit de Spanjebergstraat ook een
bewonerskaart verkrijgen zodat zij zich onbeperkt konden parkeren in het centrum waar de
blauwe zone van kracht is.
Bij de bespreking over de evaluatie van het parkeren (College 09.05.2017) en blauwe zone
in het centrum werd voorgesteld om na het afronden van de werken ook in de
Spanjebergstraat een definitieve blauwe zone in te stellen, waarbij een beperkte parkeerduur
van 2 uur van kracht is, uitgezonderd voor bewoners.
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•

Nu de werken in de Spanjebergstraat zo goed als afgerond zijn kan het aanvullend
verkeersreglement voor zowel de blauwe zone, als het éénrichtingsverkeer, goedgekeurd
worden.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Beslissing
Artikel 1. Het aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een blauwe zone in de
Spanjebergstraat, tussen de Oudesmidsestraat en de Ninoofsesteenweg en het instellen van
éénrichtingsverkeer tussen de Oudesmidsestraat en de Berchemstraat (in de rijrichting naar de
Berchemstraat), met uitzondering voor bussen en fietsers en bromfietsers, wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De reglementering voor de blauwe zone wordt als volgt bepaald:
- de parkeerduur wordt er beperkt tot 2 uur.
- Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur. Er
dient geen parkeerschijf gelegd te worden op zon- en feestdagen, incl. 11 juli.
- Het begin en einde van deze zone wordt aangeduid met de verkeersborden met zonale geldigheid
E9b, waarop de afbeelding van een parkeerschijf wordt weergegeven, aangevuld met de vermelding
van de maximale parkeerduur van 2 uur en 'uitgezonderd bewoners'.
Artikel 3. De reglementering betreffende het éénrichtingsverkeer, uitgezonderd voor bussen en fietsers
wordt aangeduid door middel van de verkeersborden C1 en onderborden M12 en 'uitgezonderd bus',
F17 en F19 en het aanbrengen van een stippellijn tussen de busbaan en de rijstrook.
Artikel 4. Komende vanuit de Oude Smidsestraat wordt een stop-teken gezet aan de
Spanjebergstraat.
Artikel 5. Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid.
Artikel 6 Dit besluit zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website, conform artikel 186 van
het Gemeentedecreet.
Artikel 7. Het aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving geagendeerd op de volgende
gemeenteraad.
Artikel 8. Via de aannemer van de werken zullen de nodige borden worden geplaatst.

Namens het college:
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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