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Voorgeschiedenis 
 
• Er loopt een fietspad naast de spoorlijn dat uitkomt op de Ild. Vandammestraat en 

zich daar splitst enerzijds richting de Groenendaalsesteenweg en anderzijds richting 
de N275. 

 
Feiten en context 
 
In bijlage voegen we een situatieplan. 
 
Juridische gronden 
 
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 
• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

 
Advies 
 
• Advies van de Verkeerscommissie van 9 maart 2016. 
• Het advies van de lokale politie. 
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Argumentatie 
 
Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van de fietspad komende uit de 
richting van het bosmuseum. De oversteekplaats, die fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, wordt gemarkeerd 
door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. 
Aan de fietsoversteek zal een bord F50 aan beide zijde geplaatst worden. 
 
De Ild. Vandammestraat is een gemeenteweg die zich in een zone 50 bevindt. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 
3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en Youri Vandervaeren 
 
Artikel 1 
Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van de fietspad komende uit de 
richting van het bosmuseum. De oversteekplaats, die fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, wordt gemarkeerd 
door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Aan 
de fietsoversteek zal een bord F50 aan beide zijde geplaatst worden. 
 
Artikel 2 
Situatieplan in bijlage. 
 
Artikel 3 
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 
gemeentebestuur geplaatst. 
 
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1000 Brussel. 
E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 
Uittreksel voor 
Technische dienst en afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 
mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid via mail 
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 
 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
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