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Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ontvangen van horecazaak De Picknicker om een terras uit
te baten gedurende het toeristisch seizoen. Een verdere uitbreiding van het terras is enkel mogelijk
indien er een gedeelte van de rijweg wordt ingenomen. Het voetpad dient ten alle tijden open te
blijven voor passage van voetgangers. Om het terras te kunnen plaatsen dient er ter hoogte van de
wegversmalling een voorrangsregeling ingevoerd te worden.
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Argumentatie
De Don Boscostraat is gelegen in het centrum van Hechtel. Veel scholieren passeren langs deze weg
met de fiets om naar het college te rijden. Hier en daar is er ook handel aanwezig. Er geldt een
parkeerverbod, afwisselend aan één zijde van de weg. De horecazaak is gelegen in de Don
Boscostraat 55. Om een verdere uitbreiding van het terras mogelijk te maken aan de straatzijde moet
er een gedeelte van de rijweg ingenomen worden.
Conform de toegankelijkheidsregelgeving is het noodzakelijk dat het voetpad over de hele breedte
hindernisvrij blijft en kunnen voetgangers veilig passeren.
Ter hoogte van het terras zal de weg over een breedte van één rijbaan ingenomen worden. Hierdoor
ontstaat er plaatselijk een wegversmalling. Om de circulatie veilig en overzichtelijk te laten verlopen
wordt er een voorrangsregeling ingevoerd. Dit zal aan beide zijden gesignaleerd worden door de
voorrangsborden B19 en B21.
Aan de overzijde van de rijweg zal er een parkeer- en stilstandsverbod ingevoerd worden. Dit zal
gesignaleerd worden door een verkeersbord betreffende het stilstaan parkeren type E3 aangevuld met
de onderborden: Xa en Xb.
De Don Boscostraat is gelegen binnen de bebouwde kom.
Dit aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Juridische grond
De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119, 119bis, 134§1 en 135§2 5°.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 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 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Besluit
Artikel 1
Akkoord om op de voorgestelde locaties op de Don Boscostraat ter hoogte van de huisnummer 55 en
huisnummer 57 een wegversmalling met flexibele paaltjes te voorzien volgens de voorgestelde
opstelling. De flexibele paaltjes worden h.o.h. 1,50 m uit elkaar geplaatst en van een reflecterende
band voorzien.
Plaatsing gebeurt door eigen uitvoeringsdienst.

Artikel 2
Op de Don Boscostraat ter hoogte van huisnummer 55 in de richting van Byvoetstraat geldt:
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de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde
richting komen.
op de Don Boscostraat ter hoogte van huisnummer 57 in de richting van de Vlinderstraat geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting
komen.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden B19
 verkeersborden B21

Artikel 3
Op de Don Boscostraat ter hoogte van het huisnummer 57 geldt:
de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden D1
Artikel 4
Een stilstaan- en parkeerverbod worden ingesteld, aan de rechterkant in de richting van de
Byvoetstraat , tussen ,aan de overzijde van huisnummer 51 en aan de overzijde van huisnummer 59.
Deze maatregel wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden
E3.
De verkeersborden E3 worden aangevuld met de onderborden: Xa, begin van de reglementering en
Xb, einde van de reglementering.

Artikel 5
De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen.

Artikel 6
Dit reglement treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan en is een maximaal één jaar geldig.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Robert Verheyen
Algemeen directeur

Jan Dalemans
Burgemeester
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