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Snelheidsremmers Dries, Elst en Oude Kouterdreef - verlenging proefproject

Motivering
Aanleiding en context
In navolging van besprekingen en adviezen binnen de technische verkeerscommissies, besliste het
college van burgemeester en schepenen om een proefproject te realiseren rond een aantal snelheid
remmende infrastructurele maatregelen in de Driesstraat, Elststraat en de Oude Kouterdreef.
Het project kreeg een opstart op 6 juli 2020 en kreeg een evaluatie binnen de technische
verkeerscommissie van 17.12.2020.
Op basis van deze eerste gunstige evaluatie, wordt gevraagd om het project te verlengen tot 30 juni
2021 met een infrastructurele aanpassing in de Elststraat en Driesstraat.(Berlijns kussen).
Gelet op het feit dat betreffende de opstelling van het kunststofplateau in de Oude Kouterdreef, geen
opmerkingen binnenkwamen, wordt voorgesteld om deze infra te behouden binnen de proefperiode.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur ;
De wet betreffende de Politie over het wegverkeer (gecoördineerd door het KB van 16.03.1968);
Het algemeen reglement op de Politie van het wegverkeer (KB van 01.12.1975);
Het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
De Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
Het Standaardbestek 250, laatste versie.
Beslissing college 11.01.2021 – goedkeuring verslag TVC 17.12.2020 – punt evaluatie
snelheidsremmers.

Argumentatie en advies


Gunstig adviezen technische verkeerscommissie 17.12.2021.

Budget / Visum
Niet van toepassing.

Beslissing

Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen verlengt de proefopstelling met snelheidsremmers in de
Elststraat ter hoogte van nr.135, de Driesstraat ter hoogte van nr.210 en de Oude Kouterdreef ter hoogte
van nr. 152.
Het verkeersplateau in de Elststraat werd vervangen door een ‘Berlijns kussen’. Deze infrastructurele
vervanging wordt ook voorzien ter hoogte van de locatie Driesstraat.
De opstelling Oude Kouterdreef blijft behouden zoals oorspronkelijk voorzien.
Duur proefopstelling: vervolg opstelling vanaf 06 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 – verlengbaar na
gunstige evaluatie.
Uitvoerder en verantwoordelijke werken en signalisatie: gemeentebestuur Zele.
Artikel 2:
Volgende signalisatie wordt voorzien op een wettelijke manier conform MB 07.05.1999 en
Standaardbestek 250:
 Conform inplanting –en signalisatieplan.
 Elststraat en Driesstraat:
o Kunststof opstelling van een ‘Berlijns kussen’ op de rijbaan tussen de afbakeningspalen.
o Afbakeningspalen (reflecterend)
o Fietsstrook gemarkeerd langs beide zijden met breedte van min. 1,25 meter.
o Signalisatie A7 (voorafgaand) en F87 (rijrichting autoverkeer)
 Oude Kouterdreef:
o Kunststof modulair verkeersplateau (sinusoïdaal) op rijbaan met een breedte van min. 3.5
meter
o Bloembak 1m² met D1 (45°) – beide zijden afbakening plateau.
o Afbakeningspalen (reflecterend)
o Fietsstrook gemarkeerd langs beide zijden met breedte van min. 1,25 meter.
o Signalisatie A7 (voorafgaand) en F87 (voor beide rijrichtingen)
o B19/B21 (voorrang doorgang voor verkeer komend vanuit Veldeken richting Kouter)
Artikel 3:
Het gemeentebestuur staat in voor de communicatie aan de bewoners in de onmiddellijke periferie van
de inplanting snelheidsremmers.
Artikel 4:
Het belastingreglement van 12.12.2019, voor inname van openbaar domein is niet van toepassing.
Artikel 5:
Inbreuken op de voorschriften voorzien in dit besluit zullen worden bestraft, zoals voorzien is bij wet.
Artikel 6:
Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:
- Team Infrastructuur & Mobiliteit.
- De Lijn
- de Politiezone Berlare/Zele.
- de Brandweer.
- MUG Dendermonde
- Politierechtbank Dendermonde
- Team Communicatie.
- Team Logistiek & Signalisatie (uitvoering)
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