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Zitting van 12 november 2015
AANWEZIG:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Aanvullend reglement op de politie van het
(gemeentewegen) - aanvulling met sneeuwstraten.

wegverkeer

-

organisatie

speelstraten

Het college,
Gelet op zijn beslissing dd. 9 juni 2009 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – organisatie
speelstraten (gemeentewegen);
Gelet op de nota dd. 29 oktober 2015 van Tijs Blomme, jeugdconsulent, betreffende de inrichting van sneeuwstraten
in onze stad;
Gelet op de gemeentewet;
BESLUIT:
Enig artikel
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – organisatie speelstraten (gemeentewegen)goedgekeurd dd. 9 juni 2009 wordt aangevuld met volgend artikel:
Artikel 10 - sneeuwstraten
1.
Sneeuwstraten hebben hetzelfde statuut als speelstraten maar zijn onderhevig aan de specifieke voorwaarden
in dit artikel.
2.
Sneeuwstraten worden niet gestrooid en vallen niet binnen het gladheidsbestrijdingsplan.
3.
De nodige verkeerssignalisatie wordt vooraf door de technische dienst ter plaatse gebracht en nadien
weggenomen. De verkeersborden dienen op het voorziene uur en de voorziene plaats te worden geplaatst en
verwijderd door de meter/peter van de speelstraat. De borden die in strijd zijn met onderhavig verkeersreglement
dienen tijdens de duur van de sneeuwstraat te worden afgedekt door de peter/meter van de sneeuwstraat.
4.
Periode
Een sneeuwstraat kan worden aangevraagd voor de periode december - februari. De aanvraag moet jaarlijks
worden hernieuwd en ten laatste een maand voor de start ingediend zijn.
De straat mag enkel als sneeuwstraat/speelstraat afgesloten zijn als er een sneeuwtapijt ligt. Hiervoor nemen
de inrichters de dag zelf contact op met de jeugddienst om toelating te krijgen de straat af te zetten.
De straat mag enkel als sneeuwstraat/speelstraat worden afgesloten tijdens de speelstraaturen zoals bepaald
in artikel 3.9.
5.
Bewoners van een straat(deel) die/dat als sneeuwstraat is erkend, worden nog steeds geacht hun trottoir
sneeuw- en ijsvrij te maken volgens de bepalingen van het Politiereglement, om de veilige doorgang van
dienstverleners en minder mobiele buurtbewoners te verzekeren.
6.
Alle bepalingen van dit reglement die niet specifiek zijn bijgestuurd in dit artikel 10, blijven integraal van
toepassing voor sneeuwstraten.
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