
Hoofdstuk I: VERBODEN EN BEPERKT VERKEER 
 
Artikel 1 
 
A) Op volgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting 

en op het wegvak als aangeduid voor elk van deze wegen: 
- Markt:  a) straat ten westen van het Marktplein: van Lepelstraat naar 
Kerkstraat 
     b) straat ten oosten van het Marktplein: van Riemenstraat naar 
Nieuwstraat 
      c) straat ten zuiden van het Marktplein: van Nieuwstraat naar 
Lepelstraat 
      d) op de parking van het marktplein: van zuid naar noord  
 - op de parking gelegen in de Kerkstraat, voor taverne “Den Tip”: van zuid 
naar noord 

  
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en 
F19. 

 
B) Op volgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting 

en op het wegvak als aangeduid voor elk van deze wegen, met uitzondering 
van de fietsers en de bromfietsers klasse A 
- Kempenlaan: van Goorbergenlaan naar Kerkstraat 
- Mgr. Donchelei: van Kerkstraat naar Goorbergenlaan 
- Molenstraat: van Kerkstraat naar Heikant en Boulevard 
- Boulevard: van Kempenlaan naar Goorbergenlaan 
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek naar het kruispunt met 
Pallaaraard 
- Cardijnlaan: van parking kerkhof naar Kerkstraat (ook deel ten westen van 
kerk) 
 - deel ten oosten en noorden van de kerk: van Kerkstraat naar dreef en 
Cardijnlaan 
- Guldenpad (klein): van Boulevard naar Kuiperstraat/plein Tip 
- Kabienstraat: van Diamanstraat naar Markt 

 - Kweek:  
 a) het westelijk deel (tussen nr. 2 en 8) van Poederleeseweg naar Sassenhout 

 b) het oostelijk deel (voor nr. 1) van Sassenhout naar Poederleeseweg 
 - Keizershofstraat: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan het kruispunt met 

Goorbergenlaan 
 - Klissenhoek: van het kruispunt met Niemandshoek tot aan het kruispunt met 

Molenbaan 
 - Putakkerstraat (vanaf huisnr. 34): van het kruispunt met Moleneinde tot aan 

het kruispunt met Klissenhoek 
 - Putakkerstraat (vanaf huisnr. 7): van het kruispunt met Molenhei tot aan 

kruispunt met Moleneinde  
 - Molenhei: van het kruispunt met Molenbaan tot aan het kruispunt met 

Putakkerstraat 
 - Oostakker: komende van parking Riemenstraat, richting containerpark  
             

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en 



F19, aangevuld door de onderborden M3 en M5. 
 

C) Op volgende wegen is het verkeer toegelaten in beide richtingen na een 
gedeelte van de rijbaan met éénrichtingsverkeer: 
- het uitrijden van de pad vóór kerk, van zuid naar noord links 

 
 De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord A39 

 
Artikel 2 
 
A) Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd het plaatselijk 

verkeer:  
- Zavelstraat: het gedeelte van de Zavelstraat, uitkomende tegenover 

woning Goorbergenlaan 28 
- Putakkerstraat: het gedeelte tussen Moleneinde en de aansluiting met 

Molenheide 
- Molenheide: het gedeelte tussen Molenbaan en de aansluiting met 

Putakkerstraat 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3, 
aangevuld met onderbord, eventueel aangevuld met bord F45. 
 

B) Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd de bewoners 
- Hildering: het gedeelte Hildering, gelegen tussen woning nr. 22 en nr. 36 

 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door bord C3, aangevuld met 
een onderbord. 
 

C)  Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd ceremoniewagens en 
voertuigen voor mindervaliden: 
- de pad ten westen van de kerk 
 
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door bord C3, aangevuld met 
onderbord ‘uitgezonderd ceremoniewagen’. 

 
D) Tot volgende weg is de toegang verboden in beide richtingen uitgezonderd het 

plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers klasse A: 
- Schoolstraat: over zijn ganse lengte 

 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3, 
aangevuld door onderbord M3 en aangevuld met onderbord “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer”. 
 

Artikel 3 
 
Tot volgende wegen is doorgang onmogelijk voor iedere bestuurder, uitgezonderd 
voor voetgangers en fietsers:  
- Ijzerestraat: dmv houten palen thv Ijzerestraat huisnr. 4 
- Kardinaalswijk: dmv betonnen jerseys thv Heuvelstraat 
- Pallaaraard: dmv palen in wegdek thv kruispunt Groenstraat/Niemandshoek   



 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord F45b, doodlopende 
weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet 
voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen 
doorlopend is. 
 
Artikel 3 - bis:  
 
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen 
met meer dan twee wielen en van motorfietsen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer: 
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek tot aan grensscheiding met 

Zandhoven, in beide richtingen 
- Kweek: van het kruispunt met Sassenhout tot het kruispunt met Poederleeseweg 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C5 en C7, 
aangevuld met onderbord. 

  
Artikel 3 - ter: 
 
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen 
met meer dan twee wielen en van motorfietsen en bromfietsen, uitgezonderd het 
plaatselijk verkeer: 
- de dreef: het gedeelte tussen de Beukendreef tot aan het kruispunt met Vispluk 
- de Pachtersdreef: tussen het Sassenhout en het kasteel 
- de Lindendreef: van de kerk tot aan het kruispunt met de Beukendreef  
- de Beukendreef: van het kruispunt met Cardijnlaan tot aan het kruispunt met de 

Lindendreef   
- Vroegeinde: achteraan op het einde van de verharde weg (toegang 

Krabbels/Lovenhoek) 
- Zand: van het kruispunt met Riemenstraat tot aan de dreef 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C5, C7 en C9, 
aangevuld met onderbord. 

 
Artikel 4 
 
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen 
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide (in dit geval 
3,5 ton) met uitzondering van het plaatselijk verkeer: 
- het ganse gedeelte van de gemeente ten noorden van de as Molenbaan – 

Vispluk Berkelheide, tot aan de grensscheiding met de aanpalende gemeenten 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van 
het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 
 
Artikel 4 - bis 
 



Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen, 
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide (in dit geval 
3,5 ton) met uitzondering van het laden en het lossen: 
- Molenbaan: van het kruispunt met Moleneinde tot aan grensscheiding met 

Grobbendonk  
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van 
het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’. 
 
Artikel 5 
 
Het is verboden: 
 
A) 1. links af te slaan: 

- van Nieuwstraat naar Markt, voor de bestuurders die rijden richting Lepelstraat 
- van Riemenstraat naar Markt, voor de bestuurders die rijden richting 

Nieuwstraat 
2. rechts af te slaan: 
- van de parking van het marktplein naar de weg ten zuiden van het marktplein 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C31 of D1 
al naargelang de plaatsgesteldheid. 

 
 
B) 1. links af te slaan, met uitzondering van de fietsers en tweewielige bromfietsers 

klasse A: 
- van Kerkstraat naar Mgr. Donchelei, voor de bestuurders die komen uit de 

richting Markt 
- van Kempenlaan naar Boulevard, voor de bestuurders, die komen uit de 

richting Grensstraat 
- van Goorbergenlaan naar Kempenlaan, voor de bestuurders die komen uit de 

richting Moleneinde 
- van Sassenhout naar het oostelijk deel van Kweek, voor de bestuurders die 

komen uit de richting van Herentals 
       - van Kuiperstraat naar Schoolstraat voor bestuurders die komen van Van de 

Wervelaan  
2. rechts af te slaan, met uitzondering van de fietsers en tweewielige bromfietsers  
klasse A: 
- van Kerkstraat naar Mgr. Donchelei, voor de bestuurders die komen uit de 

richting Kuiperstraat-Kempenlaan 
- van Kempenlaan naar Boulevard, voor de bestuurders die komen uit de 

richting Goorbergenlaan 
- in de Cardijnlaan, naar de gemeentelijke basisschool, voor de bestuurders die 

komen uit de richting Kuiperstraat 
- van Schoolstraat naar Cardijnlaan, voor de bestuurders die komen uit de 

richting Kuiperstraat 
- van Goorbergenlaan naar Kempenlaan voor de bestuurders die komen uit de 

richting Lepelstraat 
- van Sassenhout naar het oostelijk deel van Kweek, voor de bestuurders die 

komen uit de richting van Vorselaar 



- van Kuiperstraat naar Schoolstraat, voor de bestuurders die komen van 
Kerkstraat 

 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C31 en D1, en 
naargelang de plaatsgesteldheid aangevuld door onderbord M3. 
 
Artikel 5 - bis  
 
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die 
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 70 km/u: 
- Dennenlaan: van de aansluiting met de bebouwde kom tot de aansluiting met 

Sassenhout 
- Sassenhout: van de aansluiting met Dennenlaan tot het kruispunt met 

Poederleeseweg 
- Proosthoevebaan: volledig 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43. Het 
einde, voor zover dit niet samenvalt met een kruispunt, zal ter kennis gebracht 
worden door de verkeersborden C45. 
 
Artikel 5 - ter 
 
In de hierna omschreven zones is het verboden te rijden met een hogere snelheid 
dan deze die is toegelaten door het verkeersbord F4, met name 30 km/u: 
- Lepelstraat: van huisnummer 28 tot aan huisnummer 48 
- Goorbergenlaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot het kruispunt met 

Kempenlaan 
- Kuiperstraat: van het kruispunt met Boulevard tot het kruispunt met Kerkstraat 
- Kerkstraat: volledig 
- Cardijnlaan: van het kruispunt met Kerkstraat tot het kruispunt met Boulevard 
- Schoolstraat: van het kruispunt met Cardijnlaan tot het kruispunt met Kuiperstraat 
- Mgr. Donchelei: van kruispunt met Goorbergenlaan tot het kruispunt met 

Kerkstraat 
- Van de Wervelaan: van het kruispunt met De Borrekenslaan tot kruispunt met 

Molenbaan 
- Dijkbaan: van huisnummer 3 tot aan het kruispunt met Lepelstraat 
- Keizershofstraat: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan kruispunt met 

Lepelstraat 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F4a en F4b 
aangevuld met het verkeersbord A23. 

 
Artikel 5 - quater 
 
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die 
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 30 km/u: 
- Lepelstraat: vanaf woning nr. 74 over een afstand van 50 meter 
- Lepelstraat: vanaf woning nr. 93/B over een afstand van 50 meter 
 



De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43. 

 
Artikel 5 - quinquies 
 
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die 
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 50 km/u: 
- Molenbaan: tussen einde bebouwde kom en de grensscheiding met 

Grobbendonk 
- Achterste Sassenhout: van kruispunt met Poederleeseweg tot aan de 

verkeersgeleider ter hoogte van woning 73 
- Vispluk: tussen einde bebouwde kom (huisnr. 15) tot en met de brug over de 

Bosbeek 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43. 

 
Artikel 5 - sexties 
 
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die 
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 70 km/u: 
- Het ganse gedeelte van de gemeente ten noorden van de as Molenbaan – 

Vispluk – Berkelheide, tot aan de grensscheiding met de aanpalende gemeenten. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van 
het verkeersbord C43. 
 
- Sassenhout en Dennenlaan: van kruispunt met Poederleeseweg tot begin 

bebouwde kom 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43. 
 
Artikel 5 – septies 
 
Op volgende wegen is het verboden in te halen: 
- Sassenhout: vanaf het kruispunt met de Poederleeseweg N153 tot 70 meter 

voorbij het kruispunt met de Proosthoevebaan, in beide richtingen. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verkeersbord C35. Het einde, 
voor zover dit niet samenvalt met een kruispunt zal ter kennis gebracht worden door 
het verkeersbord C37. 
 
Artikel 5 – octies 
 
Op volgende weg wordt een zone afgebakend waarin het verboden is te rijden met 
een hogere snelheid dan deze die is toegelaten door het verkeersbord C43, met 
name 50 km/u en tot volgende weg is de toegang verboden voor bestuurders van 
motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen, uitgezonderd het 
plaatselijk verkeer: 



- zone Heiken: zone tussen de brug over waterloop Aa (ter hoogte van kadastraal 
perceel sectie G 516g) en de grensscheiding met Grobbendonk en Herentals, in 
beide richtingen 

 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door begin en einde zonebord F4a en 
C3 met ondertekst ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en bromfietsen’. 
 
Artikel 5 – novies 
 
Binnen de zone Heiken met plaatselijk verkeer zal een no pass zone worden 
ingericht, ter hoogte van de kadastrale percelen sectie G nr 820d en 822a en de 
grensscheiding met Herentals. In deze no pass zone wordt enkel doorgang verleend 
aan bepaalde categorieën en vergunninghouders.  
De categorieën betreffen: 
- Plaatselijke landbouwvoertuigen 
- De Lijn 
- Vlaamse wielerschool 
De vergunninghouders betreffen de plaatselijke bewoners woonachtig binnen de 
afgebakende zone voor plaatselijk verkeer (zone Heiken). Enkel zeer uitzonderlijk 
kan na een gemotiveerd verzoek een tijdelijke vergunning worden afgeleverd (bv. in 
het kader van zorgbehoevendheid). 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door begin en einde van de no pass 
zone te voorzien van een bord C3 met volgende onderborden: ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’; ‘uitgezonderd plaatselijke landbouwvoertuigen, De Lijn en 
Vlaamse wielerschool’ en bord M3 zonder A (uitgezonderd fietsen en bromfietsen). 
Ter hoogte van splitsing Heiken richting Bloso (kadastraal perceel sectie G nr 762n) 
wordt een bord F45c (doodlopende straat) geplaatst. 
 
Een vergunning kan worden aangevraagd door middel van een gemotiveerd 
aanvraagformulier.  De aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs 
van het voertuig op zijn/haar naam of een attest van de werkgever ‘dubbel gebruik’ 
(in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).  
 
Artikel 5 – decies 
 
Op de volgende wegen wordt een verbod voor quads en motorvoertuigen ingevoerd: 
- onverharde privatieve weg op Bergeindsbroek (tussen Poederleeseweg en 

Nieuwstraat) 
- onverharde privatieve weg De Huls 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verbodsbord C6 en C7. 
 

Hoofdstuk II: VERPLICHT VERKEER 
 
Artikel 6 
 
Op volgende wegen en straten zijn vluchtheuvels aangebracht, die door iedere 
bestuurder aan zijn linkerkant dienen gelaten te worden: 
- Molenstraat: aan kruispunt met Goorbergenlaan 



- Boulevard: aan kruispunt met Goorbergenlaan 
- Rechtestraat: aan kruispunt met Moleneinde 
- Vispluk 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D1. 

 
Artikel 6 - bis 
 
Op volgende wegen en straten zijn verkeersgeleiders aangebracht, die door iedere 
bestuurder aan zijn linkerkant dienen gelaten te worden: 
- Sassenhout, nabij kruispunt met Nieuwstraat 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D1. 

 
Artikel 7 
 
Op volgende wegen wordt een tweerichtingsfietspad ingericht voor fietsers en 
tweewielige bromfietsers klasse A en B: 
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 71, richting Sassenhout, langs de kant van de 

onpare huisnummers op de verhoogde berm 
- Dennenlaan: op de verhoogde berm 
- Sassenhout: langs de kant van de onpare huisnummers, op de verhoogde berm 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D7, aangevuld 
met bord M6. 

 
Artikel 7 - bis 
 
Op volgende wegen wordt een tweerichtingsfietspad ingericht voor fietsers en 
tweewielige bromfietsers klasse A: 
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek tot aan de grensscheiding met 

Zandhoven 
- Molenbaan: van het kruispunt met Moleneinde tot aan de aansluiting met Vispluk, 

langs de kant van de onpare huisnummers 
- Vispluk: van de aansluiting met Molenbaan tot aan de aansluiting met 

Berkelheide, langs de kant van de pare huisnummers 
- Goorbergenlaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot de aansluiting met 

Moleneinde 
- Moleneinde: van de aansluiting met Goorbergenlaan tot aan het kruispunt met 

Molenbaan 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D7. 

 
Hoofdstuk III: VOORRANGSREGIME 

 
Artikel 8 
 



Aan volgende wegen wordt voorrang toegekend: 
1° door verkeersborden B15: 

a) Sassenhout: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Nieuwstraat 
- Herderstraat 
- Kweek 

- ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7) 
- Proosthoevebaan 

a) Dennenlaan: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Bergstraat 
- Heuvelstraat 

b) Riemenstraat: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Zand 
- Tuinweg 
- Oostakker 
- Diamantstraat 

c) Lepelstraat: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Dijkbaan 
- Keizershofstraat 

- ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7) 
- Goorbergenlaan 

d) Goorbergenlaan: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Bremlaan 
- Zavelstraat 
- Maalderstraat 
- Molenstraat 
- Keizershofstraat 

- ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7) 
- Mgr. Donchelei 
- Kempenlaan 
- Heikant 

e) Moleneinde: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3) 

- Putakkerstraat 
- Rentmeesterblok 

- ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7) 
- Molenbaan 
- Rechtestraat 

f) Groenstraat: 
- ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld met bord B3) 

- Niemandshoek 
- Bosweg 
- Dageraad 
- Pallaaraard 

g) Vispluk: 



- ten opzichte van: 
- Proosthoevebaan aanbrengen B1 

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door dwarsstreep 
gevormd door witte driehoeken, overeenkomstig art. 76.2 van het 
Koninklijk Besluit. 
 

2° door verkeersborden B21: 
- in Dijkbaan: ter hoogte van de overbrugging van de “Aa”, de “tweede beek” 

en de “derde beek 
- Groenstraat: ter hoogte van huisnr. 15 (wegversmalling) 
- Kerkstraat: ter hoogte van huisnr. 2 (verkeerskussen/wegversmalling) 
- in Lepelstraat: ter hoogte van de woning nr. 39 
- in Molenbaan: ter hoogte van de woning nr. 17 
- Molenbaan: tussen huisnr. 97 en huisnr. 99 (verkeerskussen) 
- in Moleneinde: ter hoogte van de woning nr. 20 
- Moleneinde: ter hoogte van huisnr 61 (wegversmalling) 
- Nieuwstraat: ter hoogte van huisnr. 114 (verkeerskussen) 
- ter hoogte van Galgevoortsebrug 

 

De bestuurders die voorrang moeten verlenen, zullen hiervan verwittigd worden door 
verkeersborden B19 (voorrang aan uitgaand verkeer). 

 
Artikel 8 – bis: 
 
Volgende straat wordt ingericht als fietsstraat: 

- Cardijnlaan (vanaf huisnr. 5 tem gemeenteschool) 

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor 
zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs 
de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. 
Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet 
inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per 
uur. 
 
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door verkeersbord F111 (begin) en 
F113 (einde) 

Hoofdstuk IV: ORDENING VAN HET VERKEER 
 
Artikel 9 
 
A) Op volgende plaatsen wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door witte 

strepen: 
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 15, richting Sassenhout, onderbroken witte 

strepen 
- Dennenlaan: onderbroken witte strepen tussen Riemenstraat en Bergstraat,  

doorlopende witte streep van Bergstraat tot aansluiting met Sassenhout 
- Sassenhout:  

vanaf Dennenlaan tot aan woning nr. 20: doorlopende witte streep 
vanaf woning nr. 20 tot aan gewestweg N153: onderbroken witte strepen 



- Molenstraat: aan het kruispunt met Goorbergenlaan, over een afstand van 
ongeveer 50m: witte onderbroken witte strepen 

- Heiken: in de bocht aan camping “Heiken”: onderbroken witte strepen 
- Dijkbaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de brug over de “Aa”: 

onderbroken witte strepen 
- Goorbergenlaan: tussen Molenstraat en Zavelstraat: deels onderbroken en 

deels volle strepen 
- Markt 

- van huisnummer 17 tot huisnummer 18: deels onderbroken en deels volle 
strepen 
- van gemeentehuis tot woning Nieuwstraat nr. 1: onderbroken strepen 
- van klooster tot woning Lepelstraat nr. 1: deels onderbroken en deels volle 
strepen  

- Molenbaan:  
- In de bocht aan woning nr. 107: onderbroken witte strepen 
- In de bocht aan woning nr. 122: onderbroken witte strepen 

- Nieuwstraat 
- vanaf huisnummer 9 tot aan kruispunt met Veldstraat: onderbroken witte 

strepen 
- vanaf huisnummer 141 tot aan het kruispunt met Dennenlaan: deels 

onderbroken en deels volle witte strepen 
- bocht Zegbroek – Heirbaan: wegasmarkering door middel van onderbroken 

witte strepen 
- bocht Vispluk – Berkelheide: wegasmarkering door middel van onderbroken 

witte strepen 
- bocht Molenbaan – Molenhei - Maalderstraat: wegasmarkering door middel 

van onderbroken witte strepen 
- bocht Kerkstraat ter hoogte van Kerstraat 41-43: wegasmarkering door middel 

van onderbroken witte streep 
 

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de markeringen, overeenkomstig 
art. 72 van het Koninklijk Besluit. 

 
B) Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend: 

- Kerkstraat: 
- aan woning nr. 2 
- aan woning nr. 6 (voorgevel en zijgevel) 
- aan woning nr. 15 (oversteek Kerkstraat en oversteek Mgr.Donchelei) 
- aan woning nr. 17 (oversteek den Engel/’t Begin) 
- aan woning nr. 27 
- aan woning nr. 39 

- ten noorden van de kerk: ter hoogte van pad ingang kerk / fietsenstalling 
- Mgr. Donchelei:  

- aan kruispunt met Kerkstraat 
- aan woning nr. 12 / schooluitgang KVRI 

- Kuiperstraat: 
- aan woning nr. 1 
- aan kruispunt met Boulevard 

- Markt 
- aan woning nr. 18 



- aan woning nr. 19 
- recht over ingang gemeentehuis 

- Lepelstraat 
- aan woning nr. 9 
- aan kruispunt met Goorbergenlaan 
- aan woning nr. 39 

- Dijkbaan: aan kruispunt met Lepelstraat 
- Cardijnlaan: aan ingang/uitgang schoolpoort gemeentelijke basisschool 
- Sassenhout: thv woning nr. 46 / kapelleke (op verkeersplateau Kweek) 
- Goorbergenlaan: 

- aan kruispunt met Kempenlaan 
- aan kruispunt met Boulevard – Heikant 
- aan ingang school Duizendpoot 
- aan woning nr. 11 
- aan kruispunt met Mgr. Donchelei 

- Van de Wervelaan: aan school ‘Wervetuin’ 
- Molenstraat: 

- aan kruispunt met Boulevard 
- Riemenstraat:  

- aan kruispunt met Tuinweg 
- aan kruispunt met Markt 
- aan RVT Hof ter Lande 

- Keizershofstraat: aan woning nr. 6 
- Molenbaan aan kruispunt met Jantjesblok 
- Nieuwstraat: aan aansluiting met Markt 
- Lepelstraat: aan kruispunt met Markt 
- Riemenstraat: aan woning nr. 7 

 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de witte banden, evenwijdig met 
de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het Koninklijk Besluit. 

 
C) Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige 

bromfietsers afgebakend: 
- Riemenstraat: aan woning nr. 71 
- Lepelstraat: aan woning nr. 90 
- Molenbaan: ter hoogte van Jantjesblok 
- Molenbaan: thv huisnr. 86 
- Vispluk: aan de aansluiting met Berkelheide 
- Goorbergenlaan 

- aan kruispunt met Keizershofstraat 
- aan kruispunt met Maalderstraat 
- aan kruispunt met Zavelstraat 
- aan kruispunt met Bremlaan 

- Moleneinde 
- aan woning nr. 42 

- Vispluk 
- aan de oversteek richting Plein 

 



De maatregel zal ter kennis worden gebracht door blokmarkering, overeenkomstig 
art. 76.4 van het Koninklijk Besluit. 

 
D) Op volgende wegen wordt een verkeersgeleider aangebracht: 

- Markt: 
a) waar de westelijke weg van de Markt (kant klooster) een kruispunt vormt 

met Lepelstraat en de zuidelijke weg van de Markt 
b) waar de zuidelijke weg van de Markt (kant vroegere Rijkswacht) een 

kruispunt vormt met Nieuwstraat 
c) ter hoogte van de aansluiting van de Kerkstraat en de Riemenstraat 

- Heiken: op de splitsing naar Bloso enerzijds en Meivuurstraat anderzijds 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de markeringen voorzien in art. 
77.4 van het Koninklijk Besluit. 

 
E) Op volgende wegen worden voorsorteringspijlen aangebracht bij het naderen van 

het kruispunt, die erna genoemd worden: 
- Markt: 

- aan het kruispunt met Lepelstraat 
- aan het kruispunt met Nieuwstraat 

 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de witte markeringen 
overeenkomstig art. 77.1 van het Koninklijk Besluit en aangekondigd worden door de 
verkeersborden F13. 

 
F) Op volgende wegen wordt op de grond een fietspad afgebakend, voor beide 

richtingen: 
- Dijkbaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de brug over de “Aa” 

 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de markeringen voorzien in art. 74 
van het Koninklijk Besluit. 

 
Hoofdstuk V: STILSTAAN EN PARKEREN (VERKEERSBORDEN) 

 
Artikel 10 
 
Op volgende wegen of wegvakken is het parkeren verboden: 
- Kerkstraat: 

- van het kruispunt met Cardijnlaan tot aan woning nr. 14 langs de kant van de 
pare huisnummers 

- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 39, langs de kant van de 
onpare huisnummers 

- Kempenlaan: 
- vanaf woning nr. 1 t/m 9, langs de kant van de onpare huisnummers 

- Riemenstraat: vanaf woning nr. 1 t/m 15, langs de kant van de onpare 
huisnummers 

- Markt:  



- langs de kant van de school 
- Molenstraat: 

- vanaf het einde van de parkeerstrook tot aan het kruispunt met Heikant, langs 
de kant van de onpare huisnummers 

- vanaf huisnummer 2 t/m 18, langs de kant van de pare huisnummers 
- Boulevard:  
 - het gedeelte langs de kant van de pare huisnummers 
- Cardijnlaan: 

- voor de pastorij 
- tussen het kruispunt met Kuiperstraat tot aan de school, langs beide zijden 

van de rijbaan 
- Mgr. Donchelei:  

- langs de kant van de pare huisnummers 
- Oostakker: 

- het gedeelte voor het sportcentrum en het containerpark, langs de kant van de 
pare huisnummers 

 - het gedeelte tussen Riemenstraat en sportcentrum aan de zijde van het 
buurthuis 
- Kuiperstraat:  

- vanaf huisnummer 2 t/m 4  
- vanaf huisnummer 7 t/m 13 
- vanaf huisnummer 8 t/m 22 

- Goorbergenlaan:  
- langs de kant van de pare huisnummers 

- Lepelstraat 
- van kruispunt met Markt tot kruispunt met Dijkbaan, aan de zijde van de 

onpare huisnummers 
- Sassenhout 

- van het kruispunt met Poederleeseweg tot aan de verkeersgeleider aan 
woning nr. 73.  

- ten noorden van de kerk, links van de rijbaan (enkele rijrichting) 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1. 

 
Artikel 11 
 
Op volgende wegen zijn het stilstaan en het parkeren verboden: 
- Lepelstraat: aan de zijde van de onpare huisnummers van huisnr. 83 tot en met 

huisnr. 39 
- Mgr. Donchelei: voor woningen 1 tot en met 5 
- Merellaan: langs zijgevel Nieuwstraat 10, zijde Merellaan 
- Parking Riemenstraat: ter hoogte van het containerpark: keerzone bussen en 

vrachtwagens 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E3. 

 
Artikel 11- bis 
 



Op volgende strook is parkeren verboden van maandag tot vrijdag en dit van 07.30 u 
tot 16.30 u, enkel stilstaan is toegelaten: Kiss and Ride-strook 
- Cardijnlaan: de parkeerstrook voor de poort van de gemeentelijke basisschool De 

Knipoog 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E1, aangevuld 
door onderbord “van maandag tot vrijdag - van 07.30 u tot 16.30 u”, aangevuld door 
onderbord ‘KISS and RIDE’, aangevuld door onderbord 30m en onderbord type Xa 
(pijl). 

 
Artikel 11 – ter 
 
Op volgende wegen is parkeren verboden van maandag tot vrijdag en dit van 15.30 u 
tot 17.30 u en op woensdag van 11.30 u tot 12.30 u: 
- Mgr. Donchelei: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan de hoofdingang 

van de school: langs de kant van de school 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1, aangevuld door 
onderbord “van maandag tot vrijdag van 15.30 u tot 17.30 u en woensdag van 11.30 
u tot 12.30 u”. 

 
Artikel 12 
 
A) Op volgende wegen geldt beurtelings parkeren: 

- Dijkbaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan het kruispunt met 
Fazantenlaan 

- Merellaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de woning nr. 7 
- Veldstraat: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan het kruispunt met 

Nieuwstraat 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E5 aan de 
kant van de pare huisnummers en door de verkeersborden E7 langs de kant van de 
onpare huisnummers.  

 
Artikel 13 
 
A) Op volgende wegen en plaatsen wordt een beperkt parkeren toegelaten (blauwe  
 zone): 

- Marktplein: gans het marktplein tussen Nieuwstraat, Lepelstraat en Kerkstraat 
- Nieuwstraat: van de aansluiting met Markt tot aan de parking naast de bib 
- Riemenstraat: van de aansluiting met Markt tot aan kruispunt met Oostakker 
- Lepelstraat: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan Dijkbaan aan de 

zijde van de pare huisnummers 
- Kerkstraat: volledig 
- Cardijnlaan: over zijn ganse lengte, evenals de parkeerstroken voor de 

kleuterschool 
- Kempenlaan: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan kruispunt met 

Goorbergenlaan 



- Kuiperstraat: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan kruispunt met 
Vossenkuil 

- Dijkbaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan kruispunt met 
Fazantenlaan 

- Dreef: eerste 20 meter van de dreef vanaf de kerk 
- Molenstraat: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan Boulevard 
- parking plein Heikant 
De blauwe zone in alle vernoemde straten is van toepassing van maandag tot 
vrijdag en dit van 08.00u tot 17.00 u. 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door onderbord “van maandag tot 
vrijdag - van 08.00u tot 17.00u” en met de bijkomende vermelding “1 uur”. Het begin 
en einde van deze zone wordt aangeduid door het verkeersbord, waaraan de zonale 
geldigheid wordt gegeven bedoeld in art. 65.5 en die het verkeersbord E9a en de 
parkeerschijf weergeeft. Dit bord zal eveneens de aanduiding weergeven 
“uitgezonderd bewonerskaart”. (bord ZE9a G schijf T). 

Bovenvermelde bepaling geldt niet voor de personen die in het bezit zijn van een 
bewonerskaart (zie artikel 15) en wanneer deze kaart op de binnenkant van de 
voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het 
voertuig.  

 
Artikel 14 

 
A.1.)  Op volgende wegen en plaatsen is het parkeren toegelaten en voorbehouden 

voor voertuigen, waarvan het hoogst toegelaten gewicht (HTG) hoogstens 3,5 
ton bedraagt: 

- Heikant: tegenover huisnummer 1t/m 15 
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 10, langs de kant van de pare huisnummers 
- Kuiperstraat: 

- aan woning 24 t/m 36 
- aan woning 27 t/m 41 

- Dennenlaan: langs de kant van de woningen 
- Cardijnlaan: vanaf kerk tem gemeenteschool, langs beide zijden 
- Kerkstraat: ten zuiden van de kerk, alsook ten noorden en ten oosten 

 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a, aangevuld 
door onderbord “3,5 ton max”. 
 
A.2.)  Op volgende wegen en plaatsen wordt een zone afgebakend waar het 

parkeren toegelaten en voorbehouden is voor voertuigen, waarvan de hoogst 
toegelaten massa (HTM) hoogstens 3,5 ton bedraagt: 

- Hildering 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een zonebord E17 met vermelding 
‘3,5 ton max.’ 
 
B)  Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor 

vrachtwagens voor een duur van maximum 30 minuten: 



- Kempenlaan: ter hoogte van huisnummer 25, over een afstand van 25 m, 
langs de kant van de onpare huisnummers. 

 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord E9c met 
onderbord “30 min.” 

 
C)   Parkeerplaatsen voor mindervaliden worden voorbehouden op volgende 

plaatsen: 
- op de parking ten zuiden van de kerk, uiterst links: 2 plaatsen 
- op de parking ten noorden van de kerk, eerste 2 plaatsen 
- aan de toegang tot het sportcentrum: 4 plaatsen 
- in de Cardijnlaan op de parking voor het kerkhof: 1 plaats 
- in de Cardijnlaan op de parking voor de speelplaats van de kleuterschool: 1 

plaats 
- op de Markt: voor huisnummer 13: 1 plaats 
- in de Nieuwstraat op de parking van de bibliotheek: 2 plaatsen 
- op de parking van de Schranshoeve: 1 plaats 
- op de parking van plein Heikant: 1plaats 
- op de parking in Nieuwstraat (naast bib): 3 plaatsen  
- op vernieuwd plein Tip: 1 plaats 

 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E9a, 
aangevuld met onderbord (afbeelding mindervaliden). 

 
D)   Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor  

personenauto’s: 

- de parking gelegen in Kerkstraat, voor taverne “Den Tip” 
- de openbare parking, gelegen in de Nieuwstraat 
- Kempenlaan: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan het kruispunt met 

Goorbergenlaan, langs de kant van de pare huisnummers 
- alle parkeerstroken gelegen in de Oostakker 
- parking gelegen tegenover de woning Sassenhout nrs. 55 tot 57 

 

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9b. 

 
 
E) Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor 

personenauto’s voor een duur van maximum 15 minuten (kort parkeren): 

- op vernieuwd plein Tip: 2 plaatsen 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord E9b met 
onderbord “15 min.” 

 
Artikel 15 
 



In woonerven waar bewonersparkeerplaatsen zijn aangeduid en in zones voor 
beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen bewoners in principe een bewonerskaart 
aanvragen. 
 
Er kunnen niet meer bewonerskaarten afgeleverd worden dan het aantal 
meerderjarige bewoners verminderd met het aantal beschikbare garages of 
parkeerplaatsen in een straal van 400 m van hun woonplaats.  Voor bestel- en 
vrachtwagens worden geen bewonerskaarten afgeleverd.  In de blauwe zone mogen 
maximum 3 bewonerskaarten per wooneenheid worden afgeleverd. 
 
De bewoners van meergezinswoningen, waarvoor in de stedenbouwkundige 
vergunning een voorwaarde werd opgelegd met betrekking tot 
parkeerplaatsen/garages, kunnen niet beschikken over een bewonerskaart.  De in de 
voorwaarden opgelegde parkeerplaatsen worden geacht te voldoen aan de globale 
parkeernoden van de bewoners.   
 
Een bewonerskaart kan worden aangevraagd door middel van een 
aanvraagformulier.  De aanvrager verklaart hierbij op eer dat noch hij/zij, noch een 
andere persoon verblijvend in dezelfde woongelegenheid, over een garage of 
parkeerplaats gelegen binnen een straal van 400m van zijn woonplaats beschikt.  De 
aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs of een attest van de 
werkgever ‘dubbel gebruik’ (in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).  
 

Hoofdstuk VI: STILSTAAN EN PARKEREN (MARKERINGEN) 
 
Artikel 16 
 
Op volgende wegen en plaatsen is het parkeren verboden: 
- Markt: 

- voor woning nr. 15 t/m 18 
- voor woning nr. 1 t/m 3 

- Merellaan: 
- van het kruispunt met Veldstraat tot aan de woning nr. 7 

- Dijkbaan 
- van het kruispunt met Lepelstraat over een afstand van twintig meter 

- Goorbergenlaan 
- tussen woning nr. 3 en Keizershofstraat 

- Kabienstraat: einde Kabienstraat in aansluiting met Diamantstraat 
- Kempenlaan 

- tussen de woning nr. 26 en de woning nr. 32 
- tussen de woning nr. 41 en de woning nr. 43 ter hoogte van het paadje naar 

Hildering 
- Kerkstraat 

- tussen de huisnummers 8 en 14 
- Lepelstraat 

- aan het verkeerssas aan woning nr. 39 aan beide zijden over tien meter 
- Moleneinde 

- van de aansluiting met Goorbergenlaan tot aan het kruispunt met Molenbaan 
aan  
de zijde van de onpare huisnummers 



- Riemenstraat 
- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 3, langs beide zijden 

- Nieuwstraat 
- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 9 aan de kant van de pare 

huisnummers 
- thv parking bib: de stroken tussen de op- en uitritten van de parking naast de 

bib 
- Boulevard: buiten de aangeduide parkeervakken 
- Kerkstraat:  
      - langsheen de afboording van het pleintje aan taverne ‘Den Tip’ 
      - tussen taverne ‘Den Tip’ en de aansluiting met Molenstraat 
- Veldstraat: aan de overzijde van huisnr.2 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep, 
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, of op een trottoirband, of op de 
boordstenen van een verhoogde berm. 

 
Artikel 16 - bis 
 
Op volgende plaatsen zullen parkeerplaatsen, afgebakend door witte markeringen, 
worden ingericht: 
-  Mgr. Donchelei, langs de kant van de onpare huisnummers 
-  Boulevard, langs de kant van de onpare huisnummers 
-  Moleneinde, langs de kant van de onpare huisnummers 
- Kerkstraat, tussen kruispunt met Markt en de parking voor de kerk 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a. 
 
Op volgende plaatsen zullen parkeerplaatsen, afgebakend door witte 
hoekmarkeringen, worden ingericht: 
pleintje Heikant (plein tussen Molenstraat/Heikant/Boulevard) 
- Molenstraat: tussen huisnr. 1 en huisnr. 5 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a. 
 
Op volgende plaats zullen parkeerplaatsen, afgebakend door koperen nagels en met 
verschillende tegeltekening, worden ingericht 
- het zuidelijk gedeelte van het marktplein 
 
Op volgende plaats zal een parkeerplaats worden ingericht, uitsluitend 
voorbehouden voor een vergunninghouder, zijnde de wagen van de kinderopvang. 
- parking naast schoolpoort Wervetuin 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a met ondertekst 
‘vergunninghouder’    
 

Hoofdstuk VII: BEBOUWDE KOM 
 
Artikel 17 



 
Op volgende wegen wordt de bebouwde kom als volgt afgebakend: 
- Dijkbaan: aan woning nr. 35 
- Lepelstraat: aan woning nr. 95 (grens Vorselaar- Grobbendonk) 
- Kempenlaan: aan woning nr. 170 
- Heikant: voor het kruispunt met Pullesebaan 
- Pullesebaan: voor splitsing Doornlaan-Pullesebaan 
- Molenhei: aan woning nr. 13 
- Molenbaan: 

- aan woning nr. 97 
- net voor scheiding Vispluk-Molenbaan, voor het kruispunt met Ijzerestraat 

- Klissenhoek: juist voor kruispunt met Molenbaan 
- Dennenlaan: voor het kruispunt met Bergstraat 
- Moleneinde: aan zijkant woning Molenbaan nr.86 
- Nieuwstraat: aan woning nr. 139 
 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden F1 met silhouet 
en F3 met silhouet. 

 
Hoofdstuk VIII: WOONERF EN ANDERE 

 
Artikel 18 
 
In de volgende straten (of gedeelten ervan) wordt een woonerf ingericht: 
- Het plein gevormd tussen gedeelten van Molenstraat, Heikant en Boulevard 
- Kouwenberg: volledig 
- Lijsterplein: 100m voorbij het kruispunt met Leeuweriklaan (thv bocht) 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden F12a en F12b 

 
Hoofdstuk X: OVERGANGSMAATREGELEN 

 
Artikel 19 
 
Bij inwerkingtreden van dit reglement, worden alle vroegere reglementen inzake 
verkeer opgeheven.  
 


