Reglement

Politiereglement houdende de invoer beperking van
gemotoriseerd verkeer in openbare dreven
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 november 2016
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 25 november 2016

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het reglement houdende invoer beperking van gemotoriseerd verkeer in
openbare dreven goed.
Artikel 2:
In de onderstaande dreven wordt alle verkeer verboden, met uitzondering van
landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers, alsook voertuigen van en naar de
aanliggende percelen, niet gemotoriseerde drie- en vierwielers, gebruikers van rolschaatsten en
steps alsook voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire
voertuigen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbaraweg, gedeelte tussen Heirweg en Kronekalseide (deel BW 58)
Boneveld, gedeelte tussen Onderdijke en Perenboom (BW 68)
Booneveld (R 116)
De Coninck - Dervaesdreef (R 127)
Doornmeersch (BW 5 bis)
Dreef vanaf Urselweg (doodlopend), gelegen tussen Booneveld en Prins de Croydreef (R
123)
Goebilkstraat en verbinding kerkwegel tot aan Oude Burkelslag ( BW 68 bis en 68 ter)
Haakdreef (R 120 en R 121)
Harinkweg, gedeelte tussen huisnummer 6 en Langedreef (BW 3 bis)
Hutselodreef (BW 11)
Kapellestraat en verbinding tot aan Butswervestraat (voetweg 104)
Kom (R82 - R83)
Lange Planke tussen Vakebuurtstraat en Paddepoeleweg (BW 37)
Lange Planke tussen Bogaardestraat en Holleweg (BW 109 en 110 bis)
Langedreef (R 125)
Leendreef (R 84)
Lievestraat, het deel tussen het kanaal en het kruispunt Lievestraat - Moerhuizestraat
(deel BW 12)
Marnix D'Anversdreef (R 126)
Oude Doorn (R 124)
Oude Eecloweg (BW 32)
Papinglodreef (BW 79)
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Pispot (BW 60)
Prins De Croydreef (BW 32)
Prinsevelddreef (BW 2 bis)
Schipstaldreef (BW 51)
Torredreef, gedeelte tussen Groot Burkelkalseide en Oude Bruggeweg (BW 81)
Torredreef, gedeelte (BW 81bis)
Urselweg, zijgedeelte vanaf huisnummer 81A tot aan de Langedreef (BW 2bis)
Veertig Gemetenstraat (BW 78)
Verloren kreek, gedeelte vanaf huisnummer 4 (BW 32)
Winkeldreef (R 85 + R 86)
Verbinding tussen Kleitkalseide en speelbos (BW 14 M)
Verbinding tussen Doornstraat en speelbos (R 115)

verklaring termen:
BW = buurtweg
R = weg met openbaar karakter uit ruilverkaveling
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van verkeersborden F99c en F101c
zoals voorzien in Art. 22 octies van het KB van 1.12.1975, houdende Algemeen Reglement op de
Politie van het Wegverkeer.
Artikel 3:
Het politiereglement houdende de invoer beperking van gemotoriseerd verkeer in openbare
dreven d.d. 26 juni 2014 wordt opgeheven.
Artikel 4:
Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
Artikel 5:
Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 bis 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
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