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GR/2022/061 - GOEDKEURING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT FIETSSNELWEG F41 DEEL 
STATIESTRAAT  - GRENS STEKENE.

De gemeenteraad

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968;

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

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976;

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009;

Gelet op de omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van 
het wegverkeer van 4 april 2009;

Overwegende dat voorliggend reglement de verkeerstekens wijzigt in functie van de herklassering 
van gewone fietsroute naar fietssnelweg;

Overwegende dat de maatregelen noodzakelijk zijn om het vlot verkeer en de veiligheid van de 
weggebruikers te verzekeren,



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1. Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende het oude spoorwegtracé, tussen 
Statiestraat en de grens met Stekene, behoudens deze met gebiedsdekkend karakter, worden 
opgeheven.

Art. 2. Voorrangsregeling.

De bestuurders die rijden op de F41 hebben voorrang op de bestuurders die rijden in 
Coeferingstraat.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

• verkeersborden B15a aan beide zijden van Coeferingstraat;

• verkeersborden B1 in Coeferingstraat, aan beide zijden van het kruispunt met F41.

Art. 3. Gebodsbepalingen.

Er geldt verplicht fietspad. Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B zijn evenwel niet 
toegelaten.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

• Verkeersbord D7 aangevuld met het onderbord M7:

o Na het kruispunt met Statiestraat;

o Aan de toegang tot F41, na het kruispunt met Patrijzenlaan (2x)

o Tegenover de voetweg tussen:

▪ Boekweithof en F41;

▪ Maluslaan en F41;

▪ Dennenlaan en F41;

o Aan beide zijden:Na het kruispunt met Merlanstraat.

▪ Na het kruispunt met Heidestraat;

▪ Na het kruispunt met Drongendreef;

▪ Na het kruispunt met Moerhofstraat;

▪ Na het kruispunt met Beverijstraat;

▪ Na het kruispunt met Groenstraat;

▪ Na het kruispunt met Oostvaart;



▪ Na het kruispunt met Coeferingstraat;

o Na het kruispunt met Merlanstraat.

Art. 4. Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.

Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket 
lokale besturen van de Vlaamse Overheid.

Art. 5. Opname in de verkeersbordendatabank.

De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden 
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.

Namens de gemeenteraad,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Robby De Caluwe

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 20 december 2022.

De Algemeen directeur,

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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