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Burgerzaken 

Johnny Claes 

besluit 

GEMEENTERAAD 

341.3 Mobiliteit 

 vergadering 

20 december 2016 

 

 

 

Tegenwoordig 

 

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter 

Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi 

Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen 

Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois 

Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos 

Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden 

(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick 

(N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk), 

Nicky Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom 

De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid 

Luc Schroyens, secretaris 

 

Verontschuldigd 

 

Gregory Müsing (N-VA), raadslid 

 

TITEL 

Agendapunt : Mobiliteit - aanvullend bestendig verkeersreglement voor het 

afsluiten van de Groenenhoek (geen doorgaand verkeer) - ter hoogte van de 

grens met Hemiksem 

  

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

• De gemeentelijke overheid heeft de bevoegdheid om het beheer van 

de openbare wegen te reglementeren; 

• De gemeente Aartselaar en Hemiksem willen de verkeersproblemen in 

de Groenenhoek/Valkenisseweg aanpakken, door het invoeren van 

een aanvullend verkeersreglement. 

• Er was  een proefperiode voorzien van 21/03/2016 t/m 21/06/2016, van 

21/06/2016 t/m 31/08/2016 en van 31/08/2016 t/m 01/12/2016. 

• Beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 

07.03.2016, dd. 04.07.2016 en dd. 26.09.2016, houdende de 

goedkeuring aan de 'tijdelijke' opstelling. 

• Na de proefopstelling werd een evaluatie gedaan om de toestand te 

bestendigen. 

• Het geplaatste 'vast' paaltje werd vervangen door een 

'demonteerbaar' exemplaar. 

 

Feiten en context 

• De vergadering ‘Verkeerscel Gemeente Aartselaar’ wil de vermelde 

maatregel gunstig adviseerde, met als motivatie : 

◦  De problematiek inzake het sluikverkeer aan te pakken 

◦  De verkeersveiligheid en –leefbaarheid voor de bewoners van 

de Groenenhoek 

te garanderen; 

 

 

Juridische grond 

 

Nieuwe gemeentewet van 24/07/1988  

Gemeentedecreet van 15/07/2005  
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Koninklijk Besluit van 16/03/1968 regelt de politie over het wegverkeer 

Decreet van 16/05/2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van 

verkeerstekens 

Koninklijk Besluit van 01/12/1975 regelt algemene aangelegenheden op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik 

van de openbare weg 

Ministerieel Besluit van 11/10/1976 regelt de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens 

Besluit van de Vlaamse Regering van 

23/01/2009 

aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens 

Omzendbrief MOB/2009/01 van 03/04/2009  

 

 

Advies 

Er is geen advies vereist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentatie 

Toestemming voor een proefopstelling van 21/03/2016 tot en met 21/06/2016 ( 

3 maanden ) en van 21/06/2016 tot en met 31/08/2016 was reeds voorzien.  

De paaltjes op de grens Hemiksem- Aartselaar moeten wegneembaar zijn 

voor de hulpdiensten.  

Voorheen werd een 'vast' paaltje geplaatst. 

De gemeente Aartselaar voorziet voorsignalisatie om de gewijzigde 

verkeerssituatie kenbaar te maken. Ook de voorsignalisatie op de hoek 

Valkenisseweg/Groenenhoek wordt door de gemeente Aartselaar voorzien.  

De Gemeente Aartselaar zal alle hulpdiensten op de hoogte brengen van de 

opstelling en de gewijzigde situatie.  

 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële 

gevolgen 

   

 

 

Besluit 

 

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen 

Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den 

Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden 

(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes 

(SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit 

(CD&V) en Annick De Wever (CD&V) 

1 stem tegen: Anthony Abbeloos (N-VH) 

1 onthouding: Cliff Mostien (Onafhankelijk) 
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Artikel 1 

De gemeenteraad beslist: 

In de Groenenhoek, op de grenslijn tussen de gemeente Aartselaar en de 

gemeente Hemiksem, de straat afsluiten voor doorgaand verkeer door middel 

van een fysieke hindernis; 

 

Deze hindernis zal gerealiseerd worden door paaltjes die wegneembaar zijn 

voor de hulpdiensten. 

 

Na evaluatie en overleg met de gemeente Hemiksem is beslist de knip te 

voorzien ter hoogte van de grensscheiding van de Groenenhoek en de 

Valkenissenweg; 

 

Deze maatregel wordt aangeduid door : 

• de verkeersborden C3, met onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk 

verkeer’ en M3 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers- zowel Klasse A als 

Klasse B) en de verkeersborden F45c (doorlopende weg). De 

verkeersborden worden geplaatst in de Groenenhoek na het kruispunt 

met de Cleydaellaan 

• een oranje aanwijzingsbord met daarop ‘Gewijzigde verkeerssituatie: 

geen doorgaand verkeer mogelijk naar Hemiksem’ in de 

Cleydaaellaan, net voor het kruispunt met de Cleydaellaan in beide 

rijrichtingen en in de Helststraat, net voor de Cleydaellaan 

• het plaatsen van een fysieke(wegneembare) hindernis op de grenslijn 

tussen Aartselaar en Hemiksem 

 

De gemeente Aartselaar voorziet voorsignalisatie om de gewijzigde 

verkeerssituatie kenbaar te maken.  

 

Ook de voorsignalisatie op de hoek Valkenisseweg/Groenenhoek zal  door de 

gemeente Aartselaar voorzien worden.  

 

De Gemeente Aartselaar zal alle hulpdiensten op de hoogte brengen van de 

opstelling en de gewijzigde situatie.  

 

De communicatie naar de bewoners van Aartselaar en Wilrijk zal gebeuren 

door het gemeentebestuur van Aartselaar. De gemeente Hemiksem doet de 

communicatie naar de bewoners van Hemiksem. 

 

De proefopstelling was voorzien van 21/03/2016 t/m 21/06/2016, van 

21/06/2016 t/m 31/08/2016 en van 31/08/2016 t/m 01/12/2016. De opstelling 

werd aangepast. 

 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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Namens de gemeenteraad 

 

 

(get.) Luc Schroyens 

secretaris 

(get.) Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

 

 

Luc Schroyens 

secretaris 

Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 

 


