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1.

Tijdelijke invoering van éénrichtingsverkeer in een deel van de Wezepoelstraat,
deel van de Gaverstraat en Zakstraat vanaf 02/03/2022 tot en met 16/04/2022

Motivering
Aanleiding en context





Kaasboerderij ’ t Leenhof, Wezepoelstraat 162, 9240 Zele organiseert een
lammetjesknuffelbak van 26 februari tot 16 april. Dit evenement trekt meer bezoekers dan
door de organisatoren verwacht, waaronder voornamelijk gezinnen met jonge kinderen die te
voet, met de fiets of met de auto de locatie bezoeken. De bezoekers die met de auto komen,
parkeren aan de zijkant van de straat, waardoor tweerichtingsverkeer bemoeilijkt wordt en de
verkeersveiligheid in het gedrang komt.
Op hetzelfde moment wordt deze weg ook intensief gebruikt door werfverkeer afkomstig van
de wegen- en rioleringswerken in de Vlietstraat en Bosstraat en het sluipverkeer van en naar
het industriepark in Lokeren.
Besix die de wegen- en rioleringswerken uitvoert in het dossier Vlietstraat - Bosstraat Wezepoelstraat, zal vanaf fase 5 (vanaf 14 maart 2022) éénrichtingsverkeer invoeren in de
Zakstraat en Gaverstraat, komende van de Wezepoelstraat richting Bosstraat, in functie hun
werfverkeer. Eénrichtingsverkeer in deze 2 straten is noodzakelijk, omdat auto’s en
vrachtverkeer elkaar daar niet kunnen kruisen vanwege de beperkte breedte van de weg.

Juridische grond









Decreet Lokaal Bestuur;
de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door KB van 16.3.1968 en
latere wijzigingen;
het KB van 1.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
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;
besluit van de burgemeester met hoogdringend kader van een tijdelijke verkeersmaatregel
met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid.

Argumentatie en advies
Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen en om alle verkeersstromen (lokaal
verkeer, werfverkeer Besix en verkeer industriepark Lokeren) te reguleren is het noodzakelijk
om tijdelijk éénrichtingsverkeer te realiseren in onderstaande straten:
o deel Wezepoelstraat tussen Lichterik en Zakstraat: invoering éénrichtingsverkeer
richting Lokeren;
o Zakstraat en deel Gaverstraat: éénrichtingsverkeer komende van de Wezepoelstraat
richting Bosstraat.

Om het parkeren aan beide kanten van de rijbaan te voorkomen en door de beperkte breedte
van de weg, is het noodzakelijk om ook een parkeerverbod in te voeren in een deel van de
Wezepoelstraat tussen Lichterik en Zakstraat, en dit aan de linkerkant van de rijbaan richting
Lokeren.
De politie is tevens vragende partij om in de hierboven vermelde straten éénrichtingsverkeer
in te voeren evenals een parkeerverbod in een deel van de Wezepoelstraat.

Budget / Visum
Niet van toepassing.

Beslissing
Artikel 1:
In volgende straten zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd:



deel Wezepoelstraat tussen Lichterik en Zakstraat: invoering éénrichtingsverkeer richting
Lokeren;
Zakstraat en deel Gaverstraat: éénrichtingsverkeer komende van de Wezepoelstraat richting
Bosstraat.

Artikel 2:
In de Wezepoelstraat tussen Lichterik en Zakstraat zal er een parkeerverbod worden ingevoerd aan de
linkerkant van de rijbaan richting Lokeren.

Artikel 3:
Dit besluit is van kracht vanaf 02/03/2022 tot en met 16/04/2022

Artikel 4:
Het besluit van de burgemeester wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de eerstvolgende
gemeenteraad.

Artikel 5:
Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:
 De brandweer;
 Ambulancedienst;
 MUG Dendermonde;
 De Politiezone Berlare/Zele;
 Team Communicatie;
 Team Burgerschap – Gemeenschapswacht;
 Planning & Techniek;
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