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___ 

Reglement 

 

Politiereglement houdende de invoer van een 

tonnagebeperking + 5,5 T uitgezonderd plaatselijke 

bediening en landbouwverkeer in Middelburg 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 februari 2018  

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 13 maart 2018 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een tonnagebeperking +5,5t en 

uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwverkeer in Middelburg goed. 

 

Artikel 2: 

Het verkeer voor voertuigen, gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen 

toestand hoger is dan 5,5 ton is verboden langs de volgende wegen met uitzondering van 

plaatselijke bediening en landbouwverkeer: 

 Dijkstraat 

 Fortuinstraat 

 Schorreweg 

 Gravinne 

 Polderken 

 Leestjesweg 

 Lange Weg 

 Margareta Van de Vaghevierelaan 

 Waterpolder 

 Kloosterstraat 

 Pieter Bladelinplein 

 Kasteelstraat 

 Dinantstraat 

 Rentestraat 

 Meulekreek 

 Groene Markt 

 Sint-Jacobsstraat 

 Middelburgse Kerkstraat 

 Hoornstraat 

 Verloren Kreek 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de zoneborden ZC21T en ZC21T/ met 

opschrift +5,5t en uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwverkeer zoals voorzien in art. 

65.5 van het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

en de verkeersborden C31a en C31b met onderbord +5,5t en onderbord uitgezonderd 
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plaatselijke bediening en landbouwverkeer zoals voorzien in art. 68 van het KB van 1.12.1975 

houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 

Artikel 3: 

Dit reglement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid en Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. 

 

Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 van de nieuwe gemeentewet binnen 

de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige deputatie van de provincieraad, de 

griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

Tevens wordt een afschrift van dit besluit gezonden aan: 

 De heer Procureur des Konings 

 De Zonechef van de Lokale Politie 

 Het Agentschap Wegen en Verkeer 

 Gemeente Sluis 

 


