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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2016 betreffende de goedkeuring van 
het politiereglement Etikhove centrum. 
 

 
POLITIEREGLEMENT ETIKHOVE CENTRUM 

 
 
Artikel 1 
a.  In “Etikhove-centrum” wordt een “zone 30” afgebakend als volgt: 

 Nederholbeekstraat vanaf Kortestraat tot aan het Etikhoveplein; 

 Berkenstraat vanaf de Kortestraat tot aan de Etikhovestraat; 

 Kortestraat, Eierput, Poststraat; 

 Etikhovestraat vanaf de Gieterijstraat tot aan het Etikhoveplein; 

 Etikhoveplein; 

 Puttene; 

 Onderbossenaar vanaf Puttene tot aan de Nederholbeekstraat. 

 

b.  In de Berkenstraat worden, conform bijgevoegd plan, twee sinusoïdale verkeersplateau’s aangelegd: één ter 
hoogte van woning Berkenstraat n°45 en één ter hoogte van het kruispunt met de Gieterij en Etikhovestraat. 

 

c.  Achter het administratief centrum wordt een ruime geordende parking aangelegd, die plaats moet bieden aan 
35 personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen, waar men zonder beperking van tijd kan parkeren 
in het centrum van de gemeente. 

Er worden 3 parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap. 

 

d.  Er wordt een verbod van doorgaand verkeer ingevoerd achter het administratief centrum.en er wordt enkel en 
alleen aan de aangelanden toegang verleend naar het achtergelegen Etikhoveplein, dat volledig verkeersvrij 
blijft. 

 

e.  Er wordt langsheen beide zijden van de weg in de Etikhovestraat, vanaf de Poststraat tot aan Puttene, 
parkeerverbod ingevoerd met uitzondering vanaf Puttene vóór de kerk rechts in de richting van de 
Gieterijstraat;over een afstand van 20 meter voor vier parkeerplaatsen voor ceremoniewagens tijdens de 
kerkdienst,  

In de Etikhovestraat wordt een parkeerverbod ingevoerd langsheen beide zijden vanaf de Poststraat tot aan 
het Etikhoveplein, huisnummer 5, het Etikhoveplein (behalve op de voorziene parkeerplaatsen in de blauwe 
zone).  

Er wordt langsheen beide zijden van de weg in Puttene, vanaf het Etikhoveplein tot aan woning Puttene n° 9 
parkeerverbod ingevoerd. 

 

f.  Er wordt, met uitzondering voor het verkeer van fietsen, éénrichtingsverkeer ingevoerd in: 

 de Kortestraat vanaf de Berkenstraat tot aan en in de richting van de Nederholbeekstraat; 

 de Eierput vanaf de Nederholbeekstraat tot aan en in de richting van de Berkenstraat; 

 de Poststraat vanaf de Berkenstraat in de richting van de Etikhovestraat, tot aan de parking van het 
Advocatenkantoor De Wolf en De Oude Pastorij. Vanaf de inrit van de parking wordt er 
tweerichtingsverkeer ingevoerd over een afstand van 10 m. 
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Artikel 2 
Deze verordening zal overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend gemaakt. 
 
Artikel 3 
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van de wet betreffende de 
Politie van het Wegverkeer. 
 
Artikel 4 
Deze maatregelen zullen als volgt gesignaleerd worden: 

 voor de zone 30 met de borden F4a (begin zone 30) en F4b (einde zone 30); 

 voor de verkeersplateau’s: voor het verkeer komende uit de Gieterijstraat en de Etikhovestraat gelegen in de 
bebouwde kom: F87. De andere richtingen naar het plateau liggen in de zone 30 alsmede het plateau in de 
Berkenstraat. 

 ter hoogte van de parking naast en achter het administratief centrum langsheen de Nederholbeekstraat 
wordt het bord E9b geplaatst; 

 voor toegang van de aangelanden aan het Etikhoveplein achter het administratief centrum: C3 met 
onderbord type IV “ uitgezonderd aangelanden”; 

 voor het parkeerverbod: de borden E1 met de onderbordjes type X (pijltjes); 

 voor het toegelaten parkeren van de ceremoniewagens bord E9a met onderbord type IV “uitgezonderd 
ceremoniewagens tijdens de kerkdienst” en onderbordje type Xc 20 meter; 

 voor het éénrichtingverkeer, met uitzondering voor het verkeer van fietsers, F19 met onderbord M4 en C1 
met onderbord M2. 

 Voor het tweerichtingsverkeer in de Poststraat vanaf de parking het bord A39 met daaronder een onderbord 
Ia met terug die afstand. Ter hoogte van de Etikhovestraat wordt onder het bord C1  en M2 een onderbord 
Ia aangebracht met daarop de afstand tot aan de ingang van de parking. 

 
  


