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college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 juli 2021

Projecten Openbaar Domein

18 2021_CBS_00970 Vaststelling aanvullend verkeersreglement inzake 
wijziging bebouwde kom en uitbreiding zone 30 
Kapelhoek - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Michèle 
Hostekint; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Henk Kindt; de heer Bart Wenes; de heer Geert Sintobin, 
Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Delegatiebeslissing gemeenteraad d.d. 23.09.2019 inzake vaststelling aanvullende 
verkeersreglementen

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 
1968.

Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

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 MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse Overheid betreffende de 
gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer.

Context en argumentatie
Momenteel wordt het begin en einde van de bebouwde kom van wijk Kapelhoek in de 
Duivigestraat afgebakend ter hoogte van huisnummer 15, richting Heirweg. 

Verderop in de Duivigestraat geldt er momenteel een maximum toegelaten snelheid van 
70 km/u. De Duivigestraat wordt echter gekenmerkt door een beperkte wegbreedte en 
ter hoogte van het binnenrijden van de bebouwde kom is de zichtbaarheid beperkt. De 
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aanwezigheid van een school- en woonomgeving maakt dat ook frequent veel zachte 
weggebruikers circuleren. Vandaar is het aangewezen om in functie van de 
verkeersveiligheid en -leefbaarheid in deze woon- en schoolomgeving het 
snelheidsregime gradueel te verlagen. 

Er wordt voorgesteld om de bebouwde kom reeds te laten aanvangen vanaf en exclusief 
het kruispunt Duivigestraat – Hagedoornweg met bijhorende snelheidsverlaging tot 50 
km/u. Dit laat toe om een uitbreiding van de bestaande zone 30 te voorzien tot aan de 
bestaande grens van de bebouwde kom, Duivigestraat huisnummer 15. 

Hiervoor wordt er een aanvullend verkeersreglement opgemaakt.
Dit reglement heeft betrekking op een gemeenteweg.

Besluit
Artikel 1
Op de wijk Kapelhoek wordt de bebouwde kom langs de Duivigestraat afgebakend op de 
volgende plaats:

 Begin en einde vanaf en exclusief het kruispunt van de Hagedoornweg. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de 
verkeerstekens F1a en F3a. 

Artikel 2
In het gebied rond Vrije Basisschool 'De Bever' - afdeling Kapelhoek, bestaande uit:

 Heirweg: tussen huisnummers 132/133 en 160;
 Baertsdreef: tussen huisnummer 7 en Heirweg;
 Duivigestraat: tussen Heirweg en huisnummer 15.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de 
verkeersborden F4a - F4b - A23. 

Artikel 3
De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidige 
reglement worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement.

Artikel 4
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan 
de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de 
Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

Aldus gedaan in zitting van 19 juli 2021
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Namens het college van burgemeester en schepenen

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


