Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Klemskerkestraat)
Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/12/2010 houdende opheffen en opnieuw vaststellen
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Klemskerkestraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Klemskerkestraat als volgt opnieuw vast:
Artikel 1
In de Klemskerkestraat wordt een verplicht fietspad ingericht vanaf het huis nr. 26/102 tot aan de
aansluiting met de Zuid-Oostwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord D7.
Artikel 2
In de Klemskerkestraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsers
ingericht:
- vanaf de zijde van het huis nr. 26/102 naar de oostzijde voor fietsers en bromfietsers, komende
uit de richting Zandstraat;
- voor de rotonde Zandstraat voor fietsers en bromfietsers, komende uit de richting De Haan;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zuid-Oostwijk voor fietsers en bromfietsers, komende uit
de richting Batterijstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen, gevormd door witte
vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het verkeersreglement van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Klemskerkestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht ter hoogte van de
aansluiting Kapelstraat (Visserskapel).
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 van
01/12/1975.
Artikel 4
De Klemskerkestraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het
verkeersreglement van 01/12/1975
- vanaf de stopstreep aan de Kapelstraat tot aan de noordelijke aansluiting met de Violierenlaan
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
verkeersreglement van 01/12/1975
- vanaf de noordelijke aansluiting van de Violierenlaan tot aan de Lelielaan;
- in de bocht ter hoogte van de Ruiterlaan over een afstand van zeventien m, beginnend en
eindigend op vijf m van de respectievelijke randen van de Ruiterlaan;
- in de bocht over een afstand van 21 m over de volledige lengte van het perceel nr. 31.
Artikel 5

In de Klemskerkestraat, gedeelte tussen de Zuid-Oostwijk en de Batterijstraat, is de toegang
verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en landbouwvoertuigen.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C3 met onderbord.
Artikel 6
In de Klemskerkestraat wordt er verplicht rondgaand verkeer ingericht op de rotonde, aansluitend
op de Zandstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord D5.
Artikel 7
In de Klemskerkestraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit:
- op de twee eerste parkeerplaatsen voorbij de Lelielaan, zijde van de visserskapel;
- ter hoogte van de ingang van het bejaardentehuis vzw Huize Westerhauwe (nr. 19) over een
lengte van zes 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 van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
In de Klemskerkestraat is het verboden te parkeren:
- aan weerszijden van de in/uitrit van nr. 24, vakantiepark Zeewind I over een afstand van tien
m;
- ter hoogte van de ingang van bejaardentehuis vzw Huize Westerhauwe (nr. 19) over een afstand
van tien m;
- aan de noordelijke zijde van de inrit van nr. 21 over een lengte van 1,5 m.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen, aangebracht op de
werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de boordstenen van een verhoogde berm,
overeenkomstig artikel 75.1.2° van het verkeersreglement van 01/12/1975.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst uitvoering

Taak
Aanbrengen signalisatie

