
Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 28 september 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Nele Vroman, raadslid

Onderwerp: Aanpassing van het “Aanvullend verkeersreglement, met toepassing op 
de gemeentewegen” strekkende tot het invoeren van een verbod voor 
voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximaal 
toegelaten massa van meer dan 5.5 ton.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968.
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens.
- Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.   
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
- De gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2009 waarbij de bevoegdheid in het kader van het vaststellen 

van aanvullende reglementen op het wegverkeer overgedragen werd aan het college van burgemeester 
en schepenen.

- Het aanvullend verkeersreglement wegverkeer, met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem, 
door het college van burgemeester en schepenen laatst gewijzigd op 14 juli 2020.
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Motivering
Het bestuursakkoord vermeldt een verhoogde verkeersveiligheid als belangrijke doelstelling.
Die verkeersveiligheid is van bijzonder groot belang voor de bescherming van de zwakke weggebruiker in 
het algemeen en van de schoolomgevingen in het bijzonder.
Het lokaal klimaatplan goedgekeurd in oktober 2019 verwijst o.a. naar bijzondere aandacht voor het 
fietsverkeer met verwijzing naar fietsstraten en fietszones.
Ondertussen is een nieuw parkeer- en circulatieplan in opmaak waarin o.a. ook een fietszone wordt 
opgenomen.
In afwachting van het aangekondigde participatietraject met betrekking tot parkeer- en circulatieplan en de 
goedkeuring hiervan in de gemeenteraad met navolgende uitvoering, desgevallend met enige vertraging in 
functie van de weersomstandigheden is het absoluut noodzakelijk gebleken nu reeds aanvullende 
maatregelen te treffen, al dan niet van tijdelijke aard.
Er wordt bovendien vastgesteld dat in de omgeving van bepaalde scholen meerdere bouwwerven in 
uitvoering zijn dan wel voor de nabije toekomst gepland zijn.
Het is onbetwistbaar dat zwaar vrachtverkeer een grote hypotheek legt op de verkeersveiligheid en dat 
anderzijds de jonge weggebruiker, meer bepaald in de schoolomgeving, moet beschermd worden, dit 
evenwel met respect voor de economische realiteit.
Zwaar verkeer heeft impact voor de verkeersafwikkeling en tevens een groot effect op de verkeersveiligheid 
of onveiligheid. Hierbij wordt o.a. gedacht aan de dode hoek problematiek en aan de risico’s bij het inhalen 
van fietsers waarvoor, als dusdanig, geen beschikbare wettelijke verkeerssignalisatie voor handen is.
Het doel van de maatregel bestaat er in om al onze burgers maar zeker ook de schoolgaande jeugd van 2,5 
jaar tot +18-jarigen zoveel als mogelijk te beschermen en zeker op deze momenten van de dag waarop de 
verkeersstromen zich intensifiëren en een groter gevaar op ongevallen onbetwistbaar vaststaat.
In de schoolomgevingen van het centrum van Zwevegem zijn de dimensies van de openbare ruimte eerder 
beperkt waardoor de wegbeheerder niet of nauwelijks infrastructurele maatregelen kan nemen om deze 
risico’s op een andere manier in te perken, tenzij door de invoering van een fietszone of fietsstraten.
De concrete invoering van het nieuw parkeer- en circulatieplan voor het centrum van Zwevegem, hierin 
begrepen een fietszone, kan nog niet onmiddellijk gebeuren terwijl het dodelijk ongeval van 18 september 
2020 in de Bekaertstraat aangetoond heeft dat het gevaar acuut is.
In de omgeving van de Deerlijkstraat en de Bekaertstraat zijn op dit ogenblik verschillende bouwwerven in 
uitvoering met regelmatig werfverkeer tot gevolg.
Zware en grote gedimensioneerde voertuigen hebben naast de dode hoek problemen ook grote draaicirkels 
en zijn uiteraard breder dan andere voertuigen.
Gelet bovendien op het feit dat door de grotere massa de chauffeur bij aanrijding minder voelt dat hij iets 
raakt met veelal zwaardere schade of letsels tot gevolg.
Uit een vergelijkende studie blijkt dat de maatregel aangewezen is tijdens de volgende tijdsvensters:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 7.45 u tot 8.30 u en van 15.30 u tot 16.30 u;
- Woensdag: van 7.45 u tot 8.30 u en van 11.30 u tot 12.30 u.
De negatieve economische gevolgen van de maatregel kunnen gecompenseerd worden door het vervoer 
en/of de activiteiten vroeger en/of later dan momenteel het geval is toe te laten en door bepaalde beperkte 
uitzonderingen te voorzien.
Het verbod om zich met een voertuig met een maximale toegelaten massa van meer dan 5.5 ton in de 
bedoelde straten te verplaatsen tijdens de venstertijden houdt niet in dat laad- en losactiviteiten hier tijdens 
deze tijdsvensters onmogelijk wordt maar dat zulks nog steeds kan zolang men zich tijdens de venstertijden 
niet meer verplaatst.
Enkel voor onderstaande activiteiten vanwege hun natuur dient een uitzondering te worden voorzien:

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 5334-6666-4067-0182.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5334666640670182


1. Structureel: voor voertuigen voor leveringen van tijdsgebonden materialen zoals verse beton of asfalt die 
gebruikt worden voor een continue verwerking gedurende langer dan 6 u (wegens de aard van deze 
activiteiten is het technisch onmogelijk deze te onderbreken tijdens de venstertijden en/of deze uit te 
stellen naar een ander moment om deze buiten de venstertijden uit te voeren);

2. Punctuele uitzonderingen voor éénmalige of kortstondige specifieke situaties en die redelijkerwijze 
onmogelijk buiten de venstertijden kunnen worden verricht, dan wel of onder toezicht kunnen gebeuren.

Het is belangrijk om voor deze maatregel een brede communicatie te voorzien.
De punctuele uitzonderingen hierboven kunnen enkel toegestaan worden door de burgemeester of bij 
delegatie door de schepen bevoegd voor mobiliteit.

BESLUIT

⇨ Raadslid Eddy Loosveldt (fractie Groen) neemt niet deel aan de stemming voor dit dossier.

23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 
Delaey, Isabelle Dewitte, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, 
Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)

Artikel 1
In de Bekaertstraat, vertrekkende vanaf de Otegemstraat tot aan de Harelbeekstraat en in de Deerlijkstraat, 
vertrekkende vanaf het Toyeplein tot aan de Blokkestraat en in de St-Niklaasstraat, vertrekkende vanaf de 
Otegemstraat tot aan de Deerlijkstraat en in de St-Amandstraat wordt op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag  van 7.45 u tot 8.30 u en van 15.30 u tot 16.30 u alsook op woensdag van 7.45 u tot 8.30 u en van 
11.30 u tot 12.30 u een inrij of toegangsverbod op basis van een tonnagebeperking ingevoerd voor 
bestuurders van vrachtvoertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan 5.5 ton, met 
uitzondering voor houders van een hiervoor door de burgemeester afgeleverde vergunning.
Artikel 2
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door middel van een verbodsbord C23 voor vrachtvoertuigen 
met maximum toegelaten massa van meer dan 5.5 ton, met zonale geldigheid, aangevuld met de 
venstertijden en uitgezonderd vergunninghouders, en worden geplaatst op de uiteinden van voormelde 
straten.
Artikel 3
Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door het college 
laatst gewijzigd op 14 juli 2020, wordt aangepast op basis van voorliggende beslissing.
Artikel 4
De maatregelen beschreven in artikel 1 en 2 van dit besluit gaan in vanaf 5 oktober 2020.
Artikel 5
De aanpassingen (gecoördineerde tekst) worden ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams 
Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.
Artikel 6
Het AVR Gemeentewegen aanpassing 07/2020 wordt bekendgemaakt.

Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove (get.) Dirk Desmet
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algemeen directeur voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 1 oktober 2020

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
algemeen directeur voorzitter
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Handtekening(en) 
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