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10. GOEDKEURING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT WOONPROJECT PUTTENE

Feiten en context

Naar aanleiding van het nieuw woonproject te Puttene, waarbij een centraal plein en park werd 
aangelegd, dienen er verkeersmaatregelen genomen te worden zodat Puttene een doodlopende straat 
wordt en niet meer toegankelijk is voor alle verkeer via de Onderbossenaarstraat. Ook omgekeerd mag 
het verkeer vanuit Puttene de doorsteek naar Onderbossenaarstraat niet meer maken. 

De bewoners van het woonproject, mogen hun wagen naar hun eigen garage rijden alsook laden en 
lossen ter hoogte van de woning is toegelaten. Parkeren dient te gebeuren op de voorziene 
parkeerplaatsen. 

 Verkeersbord F45b (+uitgezonderd fietsers en voetgangers) wordt geplaatst te Puttene op het 
kruispunt met de Etikhovestraat en op het kruispunt met Onderbossenaarstraat.

Er worden (verplaatsbare) paaltjes geplaatst tussen Puttene 69 en 71.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

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

Het ministerieel besluit 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.



BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Naar aanleiding van het nieuw woonproject te Puttene, waarbij een centraal plein en park werd 
aangelegd, dienen er verkeersmaatregelen genomen te worden zodat Puttene een doodlopende straat 
wordt en niet meer toegankelijk is voor alle verkeer via de Onderbossenaarstraat. Ook omgekeerd mag 
het verkeer vanuit Puttene de doorsteek naar Onderbossenaarstraat niet meer maken. 

 Verkeersbord F45b (+uitgezonderd fietsers en voetgangers) wordt geplaatst te Puttene op het 
kruispunt met de Etikhovestraat en op het kruispunt met Onderbossenaarstraat.

Er worden (verplaatsbare) paaltjes geplaatst tussen Puttene 69 en 71.

Artikel 2
De bewoners van het woonproject, mogen hun wagen naar hun eigen garage rijden alsook laden en 
lossen ter hoogte van de woning is toegelaten. Parkeren dient te gebeuren op de voorziene 
parkeerplaatsen. 

Artikel 3
De overige geldende maatregelen in Puttene blijven ongewijzigd.

Artikel 4
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet 
betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid, de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm en de hulpdiensten.
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