Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Duinenstraat)
Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Duinenstraat.
Artikel 2
In de Duinenstraat wordt een verplicht fietspad ingericht, vanaf het huis nr. 89, richting BredeneDorp, over een afstand van 27 m tussen het trottoir en de gelijkgrondse berm, aangeduid als
verkeersgeleider, door middel van arcering.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen overeenkomstig artikel 74
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
De Duinenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken:
* door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- vanaf het huis nr. 83 tot de zuidzijde, inrij Duinenstraat 106;
- ter hoogte van het huis nr. 2, uitmondend in een druppelvormige verkeersgeleider ter hoogte van
de Fritz Vinckelaan
* door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- van het huis nr. 71 tot het huis nr. 83;
- van de zuidzijde inrij huis nr. 106 tot het huis nr. 108;
- vanaf de Keerweg tot het huis nr. 89, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter 0,70
m;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zandstraat;
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met de Golfstraat.
Artikel 4
In de Duinenstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van de rijbaan aan :
- vanaf het huis nr. 89 in een vloeiende lijn over een afstand van 27 m, beginnend en eindigend naast
het fietspad met een maximum breedte van 4 m, aangeduid als verkeersgeleider door middel van
arcering;
- van het huis nr. 280 tot het huis nr. 300, op 2 m van de boordsteen, waarvan begin en einde
aangeduid worden door middel van een witte doorlopende dwarsstreep;
- van de asverschuiving ter hoogte van de aansluiting met de Wilgenlaan tot 6 m ten zuiden van de
scheiding tussen de huizen nrs. 129/131.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig art 75.2 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Artikel 5
In de Duinenstraat, zijde even huisnummers, wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht
aansluitend op de hoek Zandstraat-Duinenstraat, zijde Bredene-Duinen, waarbij de rijbaanbreedte op
die plaats beperkt wordt tot 6 m overeenkomstig art 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 6
In de Duinenstraat worden op volgende plaatsen oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- ter hoogte van de aansluiting met de Golfstraat;
- ter hoogte van huis nr. 176;
- ter hoogte van bejaardentehuis Wackerbout, huis nr. 106, verlengd tot nr. 91;
- ter hoogte van huis nr. 4;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene-Dorp;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene-Duinen;
- ter hoogte van de aansluiting met de Beukenlaan, zijde Bredene-Duinen.
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 7
In de Duinenstraat, meer bepaald in het gedeelte tussen Driftweg en Golfstraat (voetgangerszone),
worden, langs de zijde van de oneven huisnummers, individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig
met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaatsen afbakenen, waar de
voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Duinenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd aan de westzijde van de vluchtheuvel ‘Klein
Parijs’ met verboden rijrichting van de Keerweg naar Bredene-Duinen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 + F19.
Artikel 9
In de Duinenstraat, tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, wordt eenrichtingsverkeer
ingevoerd, met verboden rijrichting van de Golfstraat naar de Driftweg/Kapelstraat, uitgezonderd
voor fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 + F19 en de onderborden M2
+ M4.
Artikel 10
In de Duinenstraat tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat is de toegang verboden voor de
bestuurders van voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 10 ton.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C21 ‘10t’.
Artikel 11

In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de Golfstraat (rijrichting Frankrijklaan-Golfstraat) is de
toegang verboden voor de bestuurders van autobussen en vrachtwagens, waarvan het gewicht in
beladen toestand 5 ton of hoger bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C22 + C23, voorzien van een
onderbord met de vermelding ‘uitgezonderd -5 ton en plaatselijke bediening”.
Artikel 12
In de Duinenstraat, op de gelijkgrondse bermen rondom de vluchtheuvel ‘Klein Parijs’, worden
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 van 01/12/1975.
Artikel 13
In de Duinenstraat is het beurtelings parkeren van toepassing:
 tussen de Schoollaan en de rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat;
 vanaf de scheiding van huizen nrs. 199/201 tot aan de Beukenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant van de even
huisnummers en E7, aan de kant van de oneven huisnummers.
Artikel 14
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
 vanaf huis nr. 307 tot de Frankrijklaan langs de zijde van de oneven huisnummers;
 vanaf de Zandstraat tot de Fritz Vinckelaan, langs beide zijden;
 tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, langs de zijde van de even huisnummers;
 vanaf huis nr. 248 tot aan de Frankrijklaan, langs de zijde van de even huisnummers;
 tussen rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat en Zandstraat, langs de zijde van de even
huisnummers;
 vanaf hoek Golfstraat over een afstand van 10 m, richting Dorp, langs de zijde van de even
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 15
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
 vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 309 langs de zijde van de oneven huisnummers;
 vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 300 langs de zijde van de even huisnummers;
 van de garage huis nr. 278 tot en met huis nr. 268, zijde even huisnummers;
 vanaf de scheiding van de huizen nrs. 289/291 tot aan de hoek Duinenstraat/Frankrijklaan;
 vanaf de scheiding huis nrs. 196-198 tot tegenover zuidgevel huis nr. 229, zijde even huisnummers;
 vanaf de scheiding van de huizen nrs. 178/180 over een lengte van 50 m in de richting van
Bredene-Dorp, langs de zijde van de even huisnummers;
 tussen de inrit van het huis nr. 175 en nr. 177, langs de zijde van de oneven huisnummers;
 vanaf het huis nr. 110 tot 10 m voorbij de ingang van camping Thalassa, langs de zijde van de even
huisnummers;
 vanaf ter hoogte huis nr. 113 over een afstand van 21 m in zuidelijke richting, langs de zijde van de
oneven huisnummers.
 ter hoogte van de voordeur van de woning met nr. 213 over een lengte van 1,5 m.

Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep, aangebracht op de
trottoirband.
Artikel 16
In de Duinenstraat, tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, langs de zijde van de oneven
huisnummers, is de beperkte parkeerduur (maximum 30 minuten) van toepassing van maandag tot en
met zondag, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf,
voorzien van de onderborden “van maandag tot en met zondag” en “max. 30 minuten”.
Artikel 17
In de Duinenstraat, zijde oneven huisnummers, vanaf de scheiding van de huizen nrs. 199/201 over
een lengte van 11 m in de richting van Bredene-Dorp, is het parkeren van 07 tot 19 uur beperkt tot
een maximum duur van 30 minuten, dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf,
voorzien van de onderborden “van maandag tot en met zondag” en "van 07 tot 19 uur - max. 30
min.".
Artikel 18
In de Duinenstraat, vanaf de scheiding van de huizen nrs. 290/292 tot ter hoogte van het huis nr. 298,
meer bepaald op de parkeerstrook langs de zijde van de even huisnummers, en vanaf het huis nr. 298
tot aan de scheiding tussen de huizen met nrs. 300 en 302 is het parkeren van 07 tot 19 uur beperkt
tot een maximum duur van 30 minuten, dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met pictogram parkeerschijf,
voorzien van de onderborden “van maandag tot en met zondag” en "van 07 tot 19 uur - max. 30
min.".
Artikel 19
In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de scheiding van de huizen nrs. 290/292, meer bepaald
op de parkeerstrook langs de zijde van de even huisnummers, wordt beperkte parkeerduur
(maximum 30 minuten) ingevoerd, dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975,
uitgezonderd voor bewoners. Voor hen is het parkeren toegelaten met de bewonerskaart.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het verkeersbord E9a met pictogram
parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen “van maandag tot en met zondag”,
“max. 30 min.” en “uitgezonderd bewoners”.
Artikel 20
De Duinenstraat, tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, wordt vanaf de eerste zaterdag, die
voorafgaat aan de paasvakantie tot het einde van de paasvakantie (indien paasmaandag valt na de
paasvakantie wordt die dag inbegrepen), in het verlengde weekend van Hemelvaart en Pinksteren,
gedurende de zomervakantie vanaf 01/07 tot en met de eerste zondag van september en gedurende
alle andere weekends vanaf einde paasvakantie tot einde september, ingericht als voetgangerszone.

Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden F103 + F105.
In de Duinenstraat-voetgangerszone is de plaatselijke bediening toegelaten tussen 20 en 10 uur voor
voertuigen met een gewicht in beladen toestand van maximum 10 ton, komende uit de richting van
de Driftweg/Kapelstraat.
In de Duinenstraat-voetgangerszone worden fietsers toegelaten.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de betreffende zoneborden F103 + F105.
Artikel 21
In de Duinenstraat, tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, is de toegang voor iedere
bestuurder verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers, vanaf het tweede weekend voor
de paasvakantie tot de derde maandag van september, gedurende de periodes dat de reglementering
‘voetgangerszone’ niet van kracht is.
De reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 aangevuld met de onderborden
M2 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

