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TITEL
Agendapunt : Wijzigen verkeersreglement Callebeekstraat
Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2002 waarbij het
verkeersreglement in de Callebeekstraat wordt goedgekeurd
• Collegebesluit van 5 mei 2008 waarbij Luc De Meyer wordt aangesteld
als vrijwilliger om advies te geven over de verkeersreglementen
• Collegebesluit van 15 mei 2017 over de Callebeekstraat.
Feiten en context
De te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de
gemeente.
Juridische grond
KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
KB van 1 december 1975 houdende reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de
minimumafmetingen van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens.
Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende
verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.
Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt deminimumvoorwaarden
voor het bekomen van een parkeerplaats voor de woning voor voertuigen
gebruikt door personen met een handicap
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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Advies
Geen advies.
Argumentatie
Omdat het bestaande reglement niet meer correct is, dient het te worden
aangepast aan de huidige toestand.

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), 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), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V),
Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
Artikel 1
de gemeenteraad beslist:
De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2002 in te trekken en te
vervangen door volgende bepalingen:
Artikel 2
In de Callebeekstraat vanaf het kruispunt met de N148 tot het pand nr. 121
wordt parkeerverbod ingevoerd aan de pare zijde van de straat; de
verkeersborden E1, aangevuld met de reglementaire pijltjes worden
aangebracht.
Artikel 3
In de Callebeekstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd langs de pare kant
vanaf de parkeervakken tot aan de inrit garages van pand Scheldeboord 35.
Het verkeersbord E 1 met de reglementaire pijltjes wordt geplaatst.
Artikel 4
In de Callebeekstraat is er een splitsing welke opwaarts (zuidkant) naar de
“noodwoningen” loopt en tenslotte doodloopt aan pand 261. Aan het begin
van deze zuidelijke splitsing (pand 233, onpare zijde) wordt uitgezonderd
plaatselijke verkeer ingevoerd vanaf pand 233.
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht van de weggebruikers door
middel van het verkeersbord C 3 met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk
verkeer”.
Artikel 5
In de Callebeekstraat, aan de aansluiting met de Provinciale Steenweg /
Antwerpsesteenweg, wordt een stopstreep aangebracht aan de driekleurige
verkeerslichten. De stopstreep wordt gevormd door een witte doorlopende
streep, haaks op de rand van de rijbaan, met ernaast in het midden van die
rijbaan, een witte doorlopende streep van 5 meter, die onderbroken wordt
verder getrokken tot 20 meter lengte om aldaar het verkeer te kanaliseren.
Artikel 6
Ter hoogte van het pand nr. 99 wordt op de rijbaan één parkeerplaats
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voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap.
Het verkeersbord E9a met daarop het symbool voor personen met een
handicap wordt
aangebracht.
Artikel 7
In de Callebeekstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van
voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,50 ton.
Op de N 148 (Provincialesteenweg/Antwerpsesteenweg) ter hoogte van de
Callebeekstraat wordt, richting Hoboken en Schelle het verbod opgelegd om
aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven,
uitgezonderd voor bestuurder van voertuig waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 7,50 ton.
De verkeersborden C31 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 8
In de Callebeekstraat aan de wegversmalling wordt aan de pare kant een
verbod opgelegd om richting Scheldeboord te rijden. Het verbodsteken C1
met onderbord M3 uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A wordt
aangebracht.
In de Callebeekstraat aan het kruispunt met de Scheldeboord wordt aan de
onpare kant het bord F19 voorzien van een onderbord M3 aangebracht.
Het aanwijzingsbord F45b doodlopende weg (uitgezonderd voor voetgangers
en fietsers) wordt op de hoek N148 en in de Callebeekstraat pare kant
geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt doorgestuurd naar wegen en verkeer Vlaanderen.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel
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Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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