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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

- artikel 40 van het gemeentedecreet

- wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968

- nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

- 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 het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

-  ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald

- besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

- omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

- overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreffen

Aanleiding

-  Heraanleg Hoogveld

- bijkomende ontwikkelingen langsheen de Loppemsestraat en de Koning Albertstraat.

- regularisatie Noordstraat

Procedure

Adviezen

INTERN

- verkeerscommissie: positief advies

Motivering

-   nieuwe straat (De Pleyne) langs de Loppemsestraat

-   nieuwe straat (Hillewaereplein) langs de Koning Albertstraat

-   regularisatie Hoogveld

-   regularisatie zijstraat Noordstraat

Dossierstukken

-  gemeenteraadsbeslissing d.d. 28/11/2019 

Besluit

Artikel 1.- Aan volgende kruispunten is het verkeer komende uit de eerstgenoemde straat verplicht voorrang te 

verlenen aan het verkeer komende uit de tweede straat :

In de deelgemeente Zedelgem:

- de Arend tov de Leon Claeysstraat

- ’t Groenhof tov de Leon Claeysstraat

- de Marsbiebuikstraat tov de Groenestraat

- de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 139 tov de Groenestraat

- de Rusthuislaan tov de Groenestraat

- de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 93 tov de Groenestraat

- de zijstraat van de Groenestraat thv nummer 75 tov de Groenestraat

- ten Boomgaarde tov de Groenestraat

- de Notariswegel tov de Groenestraat

- de B.J. Lievensstraat tov de St. Laurentiusstraat

- de Molenstraat tov de St. Laurentiusstraat

- de Faliestraat tov de Kronestraat

- de Westakkerstraat tov de Kronestraat

- De Mote tov de Snellegemsestraat

- Wellewaerde tov de Snellegemsestraat

- Plaatsebeekpad tov de Snellegemsestraat

- de Kezelbergstraat tov de Snellegemsestraat

- de Mil. Spoorweg tov de Snellegemsestraat

- fietspad ‘Isebaertstraat – Snellegemsestraat’ tov de Snellegemsestraat
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- de Vier Eikenstraat tov de Snellegemsestraat

- de Populierendreef tov de Diksmuidse Heirweg

- de Zabekestraat tov de Diksmuidse Heirweg

- de ingang van het sportterrein tov de Diksmuidse Heirweg

- Vloethemveld tov de Diksmuidse Heirweg (2x)

- de ingang van de Kazerne tov de Diksmuidse Heirweg (2x)

- de Kronestraat tov de Diksmuidse Heirweg

- de Vloethemveldzate tov de Diksmuidse Heirweg (2x)

- de zijstraten van de Diksmuidse Heirweg tov de Diksmuidse Heirweg

- Maantjesveld tov de Diksmuidse Heirweg

- de Diksmuidse Heirweg tov de Snellegemsestraat (2x)

- de Merkemveldweg tov de Leliestraat / Merkemveldweg.

- de Frére Gregoirestraat tov Loppemsestraat

- de Sint-Jorislaan tov de Loppemsestraat

- de Esdoornlaan tov de Loppemsestraat

- de Pleyne tov de Loppemsestraat

- de Fazantenlaan tov de Loppemsestraat

- de Hollebekestraat tov de Loppemsestraat

- zijweg Loppemsestraat (huisnummers 8,9 en 10) tov de Loppemsestraat

- de Zaggebroekstraat tov de Loppemsestraat

- de Abdijhoek tov de Loppemsestraat

In de deelgemeente Loppem:

- de Aarentsdreef tov de Oostkampse baan

- de Molendreef tov de Molendreef

- de Zeedijkweg tov de Rijselsestraat

- de Kuipenstraat tov de Rijselsestraat

- de Molendreef tov de Rijselsestraat

- de Guido Gezellelaan tov de Rijselsestraat

- de Parklaan tov de Rijselsestraat

- de Catelijne Verbauwenstraat tov de Rijselsestraat

In de deelgemeente Veldegem:

- de zijstraat over de brug tov de Koningin Astridstraat

- de zijstraat voor de brug rechts tov de Koningin Astridstraat

- de zijstraat voor de brug links tov de Koningin Astridstraat

- Hoogveld tov de Koning Astridstraat

- de Bosserijstraat tov de Koningin Astridstraat

- de Wormstaldreef tov de Koningin Astridstraat

- de Bosdreef tov de Koningin Astridstraat

- de Acaciastraat tov de Koningin Astridstraat 

- de markt tov de Koningin Astridstraat 

- de Lokaalstraat tov de Koningin Astridstraat

- de Rembertstraat tov de Koning Albertstraat

- de Bezembinderstraat tov de Koning Albertstraat

- de Karel Van Eeckestraat tov de Koning Albertstraat

 de Stroelputstraat tov de Koning Albertstraat

- de Veldegemsestraat tov de Koning Albertstraat

- de Kastanjedreef tov de Koning Albertstraat

- de Boudewijn Hapkinstraat tov de Koning Albertstraat

- de Ketserweg tov de Koning Albertstraat

- de Lepestraat tov de Koning Albertstraat

- de Gravenweg tov de Koning Albertstraat

- Het Hillewaereplein tov de Koning Albertstraat

- de Braambestraat tov de Rembertstraat

- de Krombekestraat tov de Rembertstraat

- de Steenovenstraat tov de Rembertstraat

- de Berkenstraat tov de Rembertstraat

- de zijstraten tov de Rembertstraat (3x)

- de Boudewijn Hapkinstraat tov de Rembertstraat
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- de Boutensdreef tov de Rembertstraat.

In de deelgemeente Aartrijke:

- de zijweg ter hoogte van nummer 66 tov de Noordstraat

- de Krinkelweg tov de Noordstraat

- de zijstraat in de Noordstraat tov de Noordstraat

- de zijstraat ter hoogte van nummer 106 tov de Noordstraat

- de Boterweg tov de Noordstraat

- de zijstraat van de Noordstraat tov de Noordstraat

- de Bekegemsestraat tov de Noordstraat

-de Stampkotmolen tov de steenstraat

- de Holde tov de Steenstraat

- de Oliemolenstraat tov de Steenstraat (2x)

- de Minnezangerstraat tov de Steenstraat

- de Zeeweg Noord tov de Steenstraat 

- ’t Veld tov de Ichtegemsestraat

- de Zeeweg Noord tov de Ichtegemsestraat

- de H. Baeckelandlaan tov de Aartrijksestraat

- de Minnezangerstraat tov de Aartrijksestraat

- de zijstraat thv nummer 63 tov de Aartrijksestraat

- de Sportlaan tov de Aartrijksestraat

- de Aarnoutstraat tov de Aartrijksestraat

- de Hoge Rokersstraat tov de Aartrijksestraat

- de zijweg Aartrijksestraat tov Aartrijksestraat (4x)

- de Moubekestraat tov de Aartrijksestraat

- de Hanestraat tov de Aartrijksestraat

- de Maerestraat tov de Aartrijksestraat

- de Hoge Rokerstraat tov de Aartrijksestraat

- de Jules Polletstraat tov de Brugse Heirweg

- de Engelstraat tov de Brugse Heirweg

- de Prof. Nelisstraat tov de Brugse Heirweg

- de Litterveldstraat tov Brugse Heirweg

- de zijstraten van de Brugse Heirweg tov de Brugse Heirweg.

Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden B1 en indien nodig met B3 en conform artikel 76.2 

van het koninklijk besluit van 1 december 1975.

Artikel 2.-Aan volgende kruispunten is het verkeer komende uit de eerstgenoemde straat verplicht voorrang te 

verlenen aan het verkeer komende uit de tweede straat :

In de deelgemeente Zedelgem:

- de Jos Vereeckestraat tov de Groenestraat

- de Berkenhagestraat tov de Snellegemsestraat

- de Loppemsestraat tov de Groenestraat / Snellegemsestraat

- de St. Laurentiusstraat tov de Snellegemsestraat.

In de deelgemeente Loppem:

- de Brombilk tov de Rijselsestraat

In de deelgemeente Veldegem:

- de Lepemolenstraat tov de Koning Albertstraat

- de Halfuurdreef tov de Koningin Astridstraat (2X).

In de deelgemeente Aartrijke:

- de Krinkelweg tov de Noordstraat ter hoogte van het kruispunt Krinkelweg/Noordstraat/Dwarsstraat

- de Dwarsstraat tov de Noordstraat

- de Prof. Nelisstraat tov de Schoolstraat

Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden B5 en indien nodig met B7 en conform artikel 76.1 

van het koninklijk besluit van 1 december 1975.

Artikel 3.-Ter hoogte van de kruispunten Groenestraat – Sportlaan – Lindenstraat bevindt zich een rotonde.

Deze maatregel wordt aangegeven door de verkeersborden D5.

Artikel 4.- Het voorgaande aanvullend blijvend politiereglement inzake voorrangsregeling op het grondgebied 

Zedelgem komt te vervallen.

Artikel 5.- De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen.
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