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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING VAN 18-01-2021

Aanwezig: Veerle Geerinckx, voorzitter-burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Kathleen Goovaerts, Tim Borteel, Joeri Van 
den Brande, schepenen
Rozita Vervoort, voorzitter BCSD/schepen
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING PADDENOVERZETACTIES VAN 8 
FEBRUARI TOT 2 APRIL 2021
Het college,
Voorgeschiedenis
o Elk jaar organiseert Natuurpunt Zemst vzw paddenoverzetacties.
Feiten/context
o Van 8 februari tot 2 april 2021 organiseert Natuurpunt Zemst vzw, p/a 

Anneke Van Overmeire, Buntgrasstraat 4 in 1981 Zemst-Hofstade, 
paddenoverzetacties. Om organisatorische en veiligheidsredenen vraagt 
de organisator de nodige verkeersmaatregelen te treffen.

Juridische grond
o Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
o De Nieuwe Gemeentewet, de artikelen 119, 130 bis en 135 § 2.
o Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemene 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg.

o Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeersborden worden bepaald.

o De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van 
Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens.

o Het algemene politiereglement van de gemeentewegen van Zemst.
Motivering
o Het is noodzakelijk maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te 

waarborgen tijdens deze activiteit.
Budgettaire impact
o Geen.
Besluit:
Artikel 1. Ter gelegenheid van paddenoverzetacties van 8 februari tot 2 
april 2021 volgende politiemaatregelen te treffen met betrekking tot de 
verkeersveiligheid:
o Snelheidszone 30

o Pater Penninckxstraat - Moorbosstraat: vanaf Pater Penninckxstraat 
22 tot voorbij het kruispunt van de Moorbosstraat met de 
Meulekensweg;

o Heidestraat: vanaf huisnummer 158 tot aan de verkeersdrempel in de 
Heidestraat;

o voor Zemstsesteenweg: vanaf de bocht voor de tunnel onder de 
Brusselsesteenweg tot aan de brug over de Barebeek;
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o voor Kampenhoutsebaan: vanaf het kruispunt met de Albertlaan tot 
voorbij het kruispunt met de Mosvinvoetweg.
Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersborden F4a en F4b.

o Andere maatregelen 
o alle verkeersborden moeten van groot formaat zijn zodat deze 

duidelijk zichtbaar zijn, geen kleine verkeersborden;
o de organisator brengt de buurtbewoners tijdig schriftelijk op de 

hoogte van het evenement en de tijdelijke verkeersmaatregelen;
o de organisator brengt De Lijn tijdig schriftelijk op de hoogte van het 

evenement en de tijdelijke verkeersmaatregelen;
o de organisator dringt erop aan dat de vrijwilligers de nodige 

maatregelen nemen voor een voldoende zichtbaarheid en veiligheid 
tijdens de acties.

Art. 2. Deze politieverordening is van kracht van 8 februari tot 2 april 2021.
Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met 
politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, 
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verordening op dit vlak geen 
andere straffen bepalen.
Art. 4. De nodige ruchtbaarheid te geven aan deze tijdelijke 
politieverordening door bekendmaking op de gemeentelijke website.
Art. 5. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze 
overeenkomstig de artikelen 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur is 
bekendgemaakt. 

Namens het college,
De algemeen directeur, De voorzitter-burgemeester,
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