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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Na opmerkingen van buurtbewoners van Kroonstraat over de verkeersveiligheid, de
verkeersleefbaarheid en over sluipverkeer in Kroonstraat, werd de verkeerssituatie in de buurt
onderzocht door middel van een verkeersanalytisch toestel (VAT) in de periode van 11 tot en met 18
januari 2022. De analyse van dit VAT-onderzoek werd besproken tijdens overleg van het
verkeerscomité op 3 februari 2022. Het verkeerscomité adviseerde om de inwoners van Kroonstraat,
Bijlevennen, Blauwvoetstraat en Lammendries te bevragen naar het draagvlak om Kroonstraat bij
wijze van proef te breken ter hoogte van de kruising met Blauwvoetstraat (aan de zijde van
Mechelsestraat). Het college van burgemeester en schepenen sloot zich tijdens zitting op 21 februari
2022 aan dit advies aan en besloot om de buurt te bevragen naar het draagvlak om Kroonstraat bij
wijze van proef te breken. De buurtbevraging toonde een draagvlak van 70% aan. De maatregelen in
de Kroonstraat werden bij wijze van proef geïnstalleerd voor de periode van 3 mei tot en met 1
augustus 2022. Politiezone Zuiderkempen verleende positief advies over het toegevoegde
signalisatieplan. De vereiste signalisatie werd geplaatst. Ter evaluatie van de proefopstelling werd
recent een enquête gehouden bij de buurtbewoners van de Kroonstraat en omliggende buurstraten.
De resultaten van deze enquête dienen nog besproken te worden door het verkeerscomité en het
college van burgemeester en schepenen. Het huidige tijdelijke politiereglement dat geldig is tot en
met 1 augustus 2022, dient bijgevolg nog verlengd te worden - best tot en met 1 november 2022.
Een aangepast tijdelijk politiereglement dient opgemaakt en goedgekeurd te worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
• Actieplan: Duurzame mobiliteit en fietsers 2020-2025
• Actienummer en actie omschrijving: Actie000067 We leveren vergunningen en besluiten in het
kader van mobiliteit
• Omschrijving project: Tijdelijk politiereglement
• Raming kosten: /
• Raming opbrengsten: /
• Opdrachten: Publicatie website/melding digitaal loket/bekendmaking
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Besluit
Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegd, aangepast tijdelijk politiereglement bij hoogdringendheid goed.

Bijlagen
1. Kroonstraat.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Besluiten burgemeester
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Katrien Van Gemert
waarnemend algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester
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