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Aanwezig: Dorien Cuylaerts, Burgemeester-voorzitter 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 
 
Het college van burgemeester en schepenen; 
 
Betreft: Politie. Tijdelijk politiereglement voor het wijzigen van de voorrangsregeling aan brug 
Sluis 1 te Rijkevorsel. Verlenging 2. 
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de artikels 119, 130bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de artikels 56, 286, 287 en 288 van het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de bezoekers en de 
weggebruikers in algemene zin te verzekeren om een vlotte doorstroming van het verkeer te 
behouden; 
Gelet op de reden van het tijdelijk karakter zijnde het wijzigen van de voorrangsregeling op de 
openbare weg van 01/10/2019 tot en met 01/12/2019; 
Gelet op de vraag deze proefopstelling te verlengen; 
Gelet op het gunstig advies van de lokale politie; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.-: De voorrangsregeling te Sluis 1 te regelen dat verkeer komende van Vlimmeren voorrang 
heeft op verkeer van Rijkevorsel. Dat dit gesignaleerd wordt aan de hand van verkeersbord B19 
ter hoogte van kruising Vlimmersebaan met Stevennekens en met bord B21 ter hoogte van 
kruising Vlimmersebaan met Zuiderdijk. 
Art.2.-: Deze proefopstelling wordt verlengd tot 01/07/2020. Na deze periode zal de 
voorrangsregeling worden hersteld naar de originele situatie. 
Art.3.-: Deze beslissing zal verder worden uitgewerkt door dienst mobiliteit en dienst 
communicatie en te gepasten tijde worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen. 
Art.4.-: Afschrift van deze verordening zal onmiddellijk worden overgemaakt aan de 
verschillende instanties. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
Op bevel: 
De Algemeen directeur De Burgemeester-voorzitter, 
(wg.) Bart Adams (wg.) Dorien Cuylaerts  

UITTREKSEL - college van burgemeester en schepenen - zitting van 2 juni 2020 
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 Voor eensluidend uittreksel, 05 juni 2020 : 
Op bevel : 
De Algemeen directeur, De Burgemeester-voorzitter, 
 
 
 
 
Bart Adams  Dorien Cuylaerts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


