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Gemeenteraad

Besluit Zitting van 22 maart 2021

20 Aanvullend reglement betreffende het verkeer in de 
Genenbosstraat en Kanaalstraat - kanaalbrug

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Sander Hoogstijns, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, 
Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; 
mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; 
mevrouw Betty Luyten, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, 
raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; de heer Lars Van Rode, Raadslid; mevrouw An Goijens, 
Raadslid; de heer Mario Vrancken, Raadslid; de heer Johnny Ceyssens, Raadslid; de heer Koen 
Claes, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; mevrouw Birgitt Carlier, Raadslid; mevrouw Noa 
Vandevenne, Raadslid; de heer Axel Geerts, Raadslid; mevrouw Hanne Janssen, Raadslid; de heer 
Gunter Van Oost, Raadslid; mevrouw Chelsea Nshuti; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen Directeur

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door De Gemeenteraad met:
- 23 stem(men) voor: Veerle Beckers; Birgitt Carlier; Johnny Ceyssens; Koen Claes; Stefan Coenen; 
Axel Geerts; An Goijens; Sander Hoogstijns; Hanne Janssen; Heidi Lamotte; Betty Luyten; Jeffrey 
Mardulier; Rita Moors; Chelsea Nshuti; Dirk Snyers; Romi Soors; Gunter Van Oost; Lars Van Rode; 
Noa Vandevenne; Wim Vangeel; Veerle Verboven; Mario Vrancken; Luc Wouters

Juridische motivering
decreet Lokaal Bestuur, artikel 40,artikel 41

de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

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

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

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 van 3 april 2009  MOB/2009/01

het aanvullend reglement met betrekking tot het verkeer in de Molemstraat en Genenbosstraat van 14 
september 2015
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Feitelijke motivering
Bij ontwerp en in de bouwvergunning voor de bouw van de nieuwe kanaalbrug werd een rotonde 
voorzien ter hoogte van de Kanaalstraat

De fietspaden in de omgeving van de kanaalbrug werden anders aangelegd.

Het is aangewezen de voorrangssituatie ter hoogte van de Wandelstraat aan te passen.

Besluit

Artikel 1
In de Genenbosstraat wordt de fietsoversteek (vroeger ter hoogte van Genenbosstraat 137) 
verschoven richting rotonde.

Artikel 2
Het kruispunt Genenbosstraat - Kanaalstraat wordt ingericht als rotonde.  Dit wordt aangeduid door 
middel van de borden D5 op de rotonde en borden B1 en bijkomende markeringen op de aansluitende 
wegen.

Artikel 3
Fietspaden en fietsoversteken behoren niet tot de rotonde en worden uit de voorrang aangelegd.  Dit 
wordt aangeduid door middel van de borden B1 ter hoogte van de fietsoversteken en bijhorende 
markeringen.

Artikel 4
In de Kanaalstraat wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd, met aansluiting op de rotonde 
enerzijds en op het jaagpad anderzijds.

Artikel 5
In de Kanaalstraat worden ter hoogte van de Wandelstraat en ter hoogte van de aansluiting met de 
jaagpad fietsoversteken voorzien naar het dubbelrichtingsfietspad.  Deze fietsoversteken zijn uit de 
voorrang en worden aangeduid door de borden B1 en bijhorende markeringen.

Artikel 6
Tussen de Morgenstraat en het kanaal worden vanaf de Genenbosstraat fietspaden voorzien richting 
jaagpad.  Ter hoogte van de Genenbosstraat en het jaagpad zijn deze fietspaden uit de voorrang, dit 
wordt aangeduid door de borden B1 en bijhorende markeringen.

Artikel 7
Fietspaden worden aangeduid door het verkeersbord D7.

Artikel 8
In de Genenbosstraat geldt een inhaalverbod vanaf de aanloop naar de rotonde en over de 
kanaalbrug.  Dit wordt aangeduid door een volle middellijn.

Artikel 9
De zone 50 op de Genenbosstraat wordt uitgebreid tot vlak voor de rotonde.
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Artikel 10
Ter hoogte van de Wandelstraat wordt de Kanaalstraat ingericht als voorrangsweg.  Dit wordt 
aangeduid door het plaatsen van de borden B15 op de Kanaalstraat en bord B1 in de Wandelstraat en 
bijhorende markering.

Namens De Gemeenteraad

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur
Nadine Dethier 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Voorzitter
Sander Hoogstijns 
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