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op
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Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/01/2014 houdende opheffen en opnieuw vaststellen
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Buurtspoorwegstraat.
Artikel 2
In de Buurtspoorwegstraat is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van:
 overlangse doorlopende witte strepen:

op de Nukkerbrug;

vanaf de ingang van huis nr. 10 (onderwijsinstelling Don Bosco) tot aan de
Wagenmakersstraat, onderbroken ter hoogte van de Steenstraat en de inritten in dit
gedeelte
 overlangse onderbroken witte strepen:

vanaf de scheiding van de huizen nrs. 93/95 tot de vluchtheuvel ter hoogte van de
aansluiting met de Prinses Elisabethlaan
 overlangse doorlopende en onderbroken witte strepen:

vanaf ter hoogte van de garage van het huis nr. 1 tot aan de ingang van huis nr. 10
(onderwijsinstelling Don Bosco) – doorlopende strepen aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 3
In de Buurtspoorwegstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van de rijbaan
aan:
- vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat, langs weerszijden op 2,20 m van het verhoogd
voetpad en uitvloeiend naar de kruispunten toe
- vanaf de Steenstraat tot de Nukkerstraat/Veldstraat, langs weerszijden tot 2,20 m van het
verhoogd voetpad en uitvloeiend naar de kruispunten toe
- op de Nukkerbrug, zijde Spuikom, op 60 cm van de stoeprand.
Artikel 4
In de Buurtspoorwegstraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- op de gelijkgrondse berm, gelegen tussen de denkbeeldige rand van de rijbaan en de
parkeerhavens voor de ingang van de Don Boscoschool, vanaf 5 m voor het zebrapad tot aan het
zebrapad
- op de eerste parkeerhaven voor de ingang van de Don Boscoschool.
Artikel 5
In de Buurtspoorwegstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks over de
rijbaan:
- ter hoogte van de ingang van de Don Boscoschool
- op de Nukkerbrug ter hoogte van de aansluiting met de Nukkerwijkstraat
- ter hoogte van de aansluiting met de Wagenmakersstraat, aan de noordoostzijde.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan,
overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d.
01/12/1975.

Artikel 6
In de Buurtspoorwegstraat, ter hoogte van de Don Boscoschool en de huizen nrs. 8 en 10, worden op
de gelijkgrondse berm, langs de zijde van de even huisnummers, parkeerplaatsen ingericht, schuin
ten opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen
waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 7
In de Buurtspoorwegstraat, tussen de bushalte, ter hoogte van de Don Boscoschool en de
Steenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, worden op de parkeerstrook parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen
waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 8
In de Buurtspoorwegstraat wordt de eerste parkeerplaats op de gelijkgrondse berm, ter hoogte van
de schoolpoort van de Don Boscoschool, voorbehouden aan schoolbussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met onderbord “Schoolbus”.
Artikel 9
In de Buurtspoorwegstraat vanaf de woning met nr. 44 tot de aansluiting met de Steenstraat, langs
de zijde van de even huisnummers, worden op de parkeerstrook parkeerplaatsen ingericht,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen
waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 10
In de Buurtspoorwegstraat is het stilstaan en parkeren verboden vanaf de Wagenmakersstraat tot de
Zuidstraat, langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.
Artikel 11
In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Steenstraat tot de aansluiting Fritz Vinckelaan (Nukkerbrug)
wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en A23.
Artikel 12
In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat, wordt de maximum
toegelaten snelheid voor voertuigen met een M.T.M. van meer dan 7,5 ton beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43 – ‘30’, voorzien van het
onderbord ‘+7,5t’.
Artikel 13
In de Buurtspoorwegstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 66, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit over een lengte van 12 m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van een onderbord,
waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975 voorkomt.

