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Signalisatie: tijdelijke politieverordening vaccinatiecentrum, aangepast
signalisatieplan toegang via Capucienessenstraat - Goedkeuring

SAMENSTELLING
AANWEZIG
mevrouw Veerle Heeren; mevrouw Kathleen Bergoets, algemeen directeur
BEVOEGDHEID
- signalisatie
MOTIVERING
GEGEVEN
Om de doorstroming van te vaccineren inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkekren te optimaliseren,
wordt de toegang tot het vaccinatiecentrum gecreëerd via de Capucienessenstraat. Deze nieuwe toegang vraagt
een aanpassing van de huidige verkeerssituatie.
Het éénrichtingsverkeer blijft behouden, conform de goedgekeurde 'tijdelijke politieverordening
vaccinatiecentrum'.
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd over de volledige lengte van de langsparkeerstrook in de
Capucienessenstraat, aangeduid door de borden E1 met onderbord Xa (begin) en E1 met onderbord Xb (einde).
Dit parkeerverbod start op donderdag 8/04/2021. De einddatum van het parkeerverbod wordt voorlopig
vastgelegd op 31/10/2021.
Het trottoir in de Capucienessenstraat, kant Minderbroederssite, is te smal voor voetgangers en niet obstakelvrij
(verlichtingspaal midden in trottoir, afsluitkraan + standpijp waterleiding); daarom wordt een deel van de rijweg
en de vernoemde langsparkeerstrook als voetgangerszone ingericht.
In het eerste deel – voor de ingang van museum De Mindere – wordt een breedte van 1,50m van de rijweg afgezet
met nadars waarop de nodige dagslapers worden voorzien. De rijweg is in totaal 6,00m breed, er rest voldoende
doorrijbreedte (4,50m). Deze strook gaat over in de vrijgehouden langsparkeerstrook. Ook hier worden nadars en
dagslapers voorzien. Optioneel kunnen in de voetgangerszone grondmarkeringen aangebracht worden, bijv. een
voetgangerslogo.
Belangrijk aandachtspunt bij het geformuleerde voorstel zijn de inzet van stewards ter hoogte van de
toegangspoort, waar in- en uitrijdend (auto)verkeer van het personeel en de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum
in conflict kunnen komen met de bezoekers.
WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
- Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
- Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
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- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
- Algemeen reglement op de politie over het wegverkeer;
- Omzendbrief MOB/2009/01 van het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen van 3
april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
- Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 inzake delegatie van bevoegdheden aan het college van
burgemeester en schepenen.
ADVIEZEN
LOKALE POLITIE SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN: Gunstig onder voorwaarden
OPENBARE INFRASTRUCTUUR: Gunstig advies
MOBILITEIT: Gunstig advies
BESLUIT
Artikel 1
De burgemeester keurt de voorgestelde aanpassingen van het signalisatieplan in functie van de toegang tot het
vaccinatiecentrum in de Capucienessenstraat goed. Deze nieuwe situatie gaat in vanaf donderdag 8 april 2021,
vanaf 7u. De einddatum wordt voorlopig voorzien op 31 oktober 2021.
Artikel 2
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd over de volledige lengte van de langsparkeerstrook in de
Capucienessenstraat, aangeduid door de borden E1 = onderbord Xa (begin) en E1 + onderbord Xb (einde). De
signalisatie wordt door de stad Sint-Truiden geplaatst.
Artikel 3
Om de toegankelijkheid te vrijwaren wordt een deel van de rijweg en de voornoemde langsparkeerstrook als
voetgangerszone ingericht. In het eerste deel – voor de ingang van museum De Mindere – wordt een breedte van
1,50m van de rijweg afgezet met nadars waarop de nodige dagslapers worden voorzien. De rijweg is in totaal
6,00m breed, dus er rest voldoende doorrijbreedte (4,50m). Deze strook gaat over in de vrijgehouden
langsparkeerstrook. Ook hier worden nadars en dagslapers voorzien.
Artikel 4
Er worden stewards ingezet ter hoogte van de toegangspoort, waar in- en uitrijdend (auto)verkeer van het
personeel en de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in conflict kunnen komen met de bezoekers.
Artikel 5
Alle signalisatie die strijdig is met de voorgestelde maatregelen, wordt verwijderd. Bijgevoegd plan illustreert de
nieuwe verkeerssituatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt bekend gemaakt volgens het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
BIJLAGEN
1.

20210407_Capucienessenstraat_(toegang+).pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Kathleen Bergoets
algemeen directeur

Ondertekend door Kathleen Bergoets (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.04.08 13:01:36 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: SINT-TRUIDEN

Veerle Heeren
burgemeester

Ondertekend door Veerle Heeren (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.04.12 08:52:10 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: SINT-TRUIDEN

#$stempel$#
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