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11.

Reglement plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2012 betreffende de plaatsing van
verkeersspiegels op openbaar domein
Overwegende de frequente aanvragen van inwoners om verkeersspiegels te verkrijgen bij privé in- en uitritten
Overwegende dat tot nog toe geval per geval besloten werd om verkeersspiegels toe te kennen en men bij weigering
vaak op onbegrip stuit en dit dan als willekeurige behandeling ervaren wordt
Overwegende dat er een onderscheid dient gemaakt te worden voor verkeersspiegels van collectief nut (kruispunten,
uitrit parkeerplaatsen voor openbaar gebruik) en van particulier nut
Overwegende:
- de kostprijs van verkeersspiegels : ca. 150EUR+BTW, plaatsing niet inbegrepen
- dat de verkeerspiegels correct dienen geplaatst te worden
- dat de verkeersspiegels frequent onderhoud nodig hebben voor zichtbaarheid en herafstelling bij ontregeling
Overwegende dat spiegels beeldvervormend zijn en vaak een vals beeld geven van (snelheid van) aankomend
verkeer waardoor de verantwoordelijkheid van de gemeente in het gedrang kan komen (cf. recent vonnis door
rechtbank van Brugge waarbij gemeente Houthulst veroordeeld werd tot schadevergoeding van €250.000 na een
dodelijk verkeersongeval mede veroorzaakt door de beeldvertekening door de aanwezige verkeersspiegel)
Overwegende dat het Agentschap van Wegen en Verkeer, voor de wegen die zij beheren, in haar intern dienstorder
MOW/AWV 2009/3 dd. 25-2-2009 de voorwaarden stelt voor de opstelling van verkeerspiegels (zie bijlage)
Overwegende het voorstel in bijlage “Plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein, voorwaarden”
besluit
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Artikel 1

De gemeenteraad keurt het volgende reglement betreffende de plaatsing van verkeersspiegels op
openbaar domein goed:

Artikel 1

Er kan enkel een positief gevolg gegeven worden aan een particuliere aanvraag voor de plaatsing van
verkeersspiegels op openbaar domein indien:
- het aantoonbaar is voor het college van Burgemeester en Schepenen dat alle andere mogelijke maatregelen
onvoldoende zijn om de voldoende zichtbaarheid te verkrijgen vanaf de privé-uitritten naar de openbare weg
(met als uitgangspunt dienstorder MOW/AWV 2009/3)
- de betreffende verkeersspiegels objectief gezien geen hinder veroorzaken voor derden

Artikel 2

De plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein mag slechts uitgevoerd worden mits schriftelijke
aanvraag bij en na schriftelijk akkoord vanwege het College van Burgemeester en Schepenen volgens
voorwaarden als hieronder beschreven.
In de aanvraag:
- schets van de plaats, met aanduiding van aanwezige bouwwerken, signalisaties, nutsvoorzieningen,
begroeiingen, straatmeubilair, …
- aanduiding van de hindernis die de zichtbaarheid beperkt
- opgave van de plaats waar men de verkeersspiegels wenst en het beoogde zichtbereik

Artikel 3

Voorwaarden en plaats van opstelling van verkeersspiegels: na overleg met de gemeentelijke diensten
mobiliteit en openbare werken, op basis van dienstorder MOW/AWV 2009/3.

Artikel 4

De plaatsing op openbaar domein gebeurt onder toezicht van de betreffende bevoegde wegbeheerder
(gemeente, AWV). Aanvrager zal zich schikken naar eventuele richtlijnen of aanwijzingen die door de
diensten gegeven worden.

Artikel 5

De gemeente, nutsmaatschappijen of andere diensten handelend in opdracht van de gemeente behouden
het recht om de spiegels te verplaatsen of te verwijderen indien dit nodig zou zijn, zonder dat aanvrager
aanspraak kan maken op vergoedingen, bvb. bij een eventuele wegenis- of nutswerken

Artikel 6

Behoudens schriftelijke toelating mogen:
- aanwezige nutsvoorzieningen mogen niet gehinderd, onderbroken of verlegd worden.
- straatmeubilair, verkeers- en andere signalisaties verwijderd of verplaatst worden.
- aanwezige bomen, aanplantingen niet verwijderd, noch verplant

Artikel 7

Er is geen financiële tussenkomst van de gemeente: aankoop, onderhoud, afstelling en eventuele
vervanging zijn ten laste van de aanvrager.
De spiegels zijn aan te kopen bij de gemeente mits retributie voor levering en plaatsing.

Artikel 8

De toelating tot plaatsing van verkeerspiegels verleent geen voorrechten.

Artikel 9

De aanvrager zal zonder verwijl instaan voor degelijk onderhoud, herstellingen, afstelling. De gemeente
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die zich kunnen voordoen door de
toegestane verkeersspiegels, zijn staat van onderhoud, afstelling, zichtbaarheid, …
De gemeente behoudt zich het recht voor spiegels te verwijderen, bvb. bij slecht onderhoud, hinder, om
redenen van de openbare veiligheid …

Artikel 10 De aanvrager dient de gemeente onmiddellijk te informeren over eventuele schade of eender welk ander
abnormaal te beschouwen situatie ontstaan door de toegestane verkeerspiegels.
Artikel 11 Dit besluit wordt ook van toepassing voor de verkeersspiegels die eerder geplaatst werden op aanvraag
van particulieren of dienende voor particulieren
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