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OPENBARE ZITTING 

Aanduiden Rode Heuvel als voetgangersgebied 

DE RAAD, 

 Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119; 

 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 
artikel 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden 
bepaald; 

 Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 08 juni 
2007, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 
juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer; 

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

 Gelet op 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; 

 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

 Overwegende de in gebruik name van het plein Rode Heuvel en de gebouwen behorende tot 
“Wetteren aan de Schelde”; 

 Overwegende dat in het najaar 2018 de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde zal 
landen op het plein Rode Heuvel; 

 Overwegende dat de aanleg van het plein in combinatie met de landing van de fiets- en 
voetgangersbrug het noodzakelijk maakt dat het gebied wordt gereglementeerd als een 
voetgangerszone; 

 Overwegende dat voertuigen voor de handelsondernemingen permanent toegang krijgen tot de 
voetgangerszone mits het voorleggen van een vrije doorgangskaart; 

 Overwegende dat in het voetgangersgebied Rode Heuvel laden en lossen voor andere voertuigen 
niet wordt toegelaten; 



 

 

 Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; 

 Overwegende dat er voldoende krediet voor de aankoop van verkeersborden werd voorzien in 
de begroting; 

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd° 8 februari 2018; 

 Gelet op het verzoek van de gemeenteraad van heden om ook speed pedelecs toe te laten tot de 
voetgangerszone; 

Stemming 

voor: 22 Alain Pardaen, Albert De Geyter, Guido Van den Berghe, 
Herman De Wulf, Leentje Grillaert, Herman Strobbe, Katharine Claus, 
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Christophe Lostrie, 
Dietbrand Van Durme, Dirk Uyttendaele, Hilde De Graeve, 
Jan Tondeleir, Jean-Paul De Corte, Marc Van Durme, Marie-
Rose Van de Wiele, Nico Soetaert, Niko Piscador, Piet Van de Gracht, 
Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde 

tegen: 0  
onthouding: 1 Wouter Bracke 
 

BESLUIT: 

Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer. 
Rode Heuvel: invoeren voetgangerszone 
 
Art.1: De verkeersreglementering in hoger vermelde openbare weg, ingevoerd bij toepassing van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en vastgesteld in alle voorafgaande gemeenteraadsbesluiten (met uitzondering van de 
maatregelen die meerdere straten of zones bevatten) worden opgeheven en vervangen door 
onderhavig aanvullend reglement. 

 

Art.2: Voetgangerszone 
§1. Rode Heuvel wordt ingericht als voetgangerszone. De toegang is verboden voor alle verkeer 
uitgezonderd: 

 voetgangers; 

 fietsers; 

 speed pedelecs 

 de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het 
wegruimen van vuilnis; 

 de prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt; 

 de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. 
Laden en lossen is niet toegestaan. 
De verkeersborden F103 en F105 worden aangebracht aan het kruispunt van Rode Heuvel met de 
Markt en aan het kruispunt van Rode Heuvel met de Scheldekaai. 
Het verkeersbord wordt aangevuld met de vermelding “uitgezonderd fietsers en speed pedelecs”. 
 
§2. 
Aan volgende categorieën van voertuigen zal toegang tot de voetgangerszone worden verschaft: in 
geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd 
zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen 
en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken. 



 

 

De begunstigden moeten, overeenkomstig artikel 22.sexies.1 van het verkeersreglement, aan de 
binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de 
burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven. 
 
§3. Doorgangskaart 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het uitreiken van de doorgangskaarten. 
De doorgangskaarten zijn gratis en zijn geldig voor een periode van vijf jaar. 
De doorgangskaarten zijn genummerd. Het is verplicht een nummerplaat te vermelden op de 
doorgangskaart. 
Bij misbruik van het gebruik van de doorgangskaart of bij verkeersinbreuken kan het college van 
burgemeester en schepenen het recht op een vrije doorgangskaart intrekken. 
 
§4. 
In uitzonderlijke gevallen wordt een tijdelijke toegang tot de voetgangerszone toegestaan voor 
verhuis, werken aan de woning, … De bestuurder dient hiervoor een vergunning inname openbaar 
domein aan te vragen bij het gemeentebestuur, en dit conform de modaliteiten bepaald in het 
reglement “Tijdelijk gebruik openbaar domein” zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 
december 2007 en latere aanvullingen. 
 
§5. 
In de voetgangerszone mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen. 
De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de doorgang vrij laten 
voor de voetgangers en fietsers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers en fietsers niet in 
gevaar brengen en niet hinderen. 
Fietsers moeten van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun 
doorgang bemoeilijkt. 
Het spelen is toegelaten. 
Het is verboden te parkeren. 
 
 
Art. 3: Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert 
II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 
 

Namens de gemeenteraad, 

de secretaris, de voorzitter 
T. Van West A. De Geyter 

Voor eensluidend afschrift, 

de secretaris, de burgemeester, 
T. Van West A. Pardaen 

 


