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Verlaging maximumsnelheid op gewestwegen - Aanpak
In zijn beleidsnota geeft de minister aan dat hij het snelheidsbeleid in Vlaanderen wil
vereenvoudigen en eenduidiger maken en dat hij daartoe een richtlijnenkader zal
opstellen in overleg met de steden en gemeenten. Bij de bespreking van de beleidsnota
verklaarde de minister dat een maximumsnelheid van 70km/u de norm wordt op
gewestwegen.
Tijdens het Burgemeestersoverleg Regio Brugge werd duidelijk dat alle burgemeesters
van de gemeenten in de regio rond Brugge hiervoor te vinden zijn. De burgemeesters
vroegen zich echter af of zij de invoering van het 70km/u-regime op gewestwegen
moeten afwachten of hiertoe zelf initiatief dienen te ondernemen.
De idee om de norm voor de maximumsnelheid van 90 tot 70 kilometer per uur te
verlagen, ligt reeds lang op tafel en behoort sinds 1 juli 2014 tot de bevoegdheid van de
gewesten.
1. Wat is het plan van aanpak om de maximumsnelheid op gewestwegen te verlagen
van 90 tot 70km/u?
2. Wordt er werk gemaakt van een ontwerp van decreet en wat is de timing?
3. Zal er met betrekking tot deze wijziging van de maximumsnelheid overleg
plaatsvinden met de steden en gemeenten?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN
ANTWOORD

op vraag nr. 815 van 2 maart 2015
van RENAAT LANDUYT

1-2. Naar aanleiding van het ingewonnen juridisch advies bij mijn administratie lijkt het
mij eerder aanbevolen te werken aan een ontwerp van Besluit van de Vlaamse
Regering waarbij artikel 11 uit de wegcode – m.b.t. de snelheidsbeperkingen –

wordt aangepast. Hierdoor zal 70 km uur de nieuwe algemene norm worden op de
Vlaamse openbare wegen buiten de bebouwde kom.
Het ontwerp wordt verwacht tegen het einde van het voorjaar.
3.

Het voorstel komt tot stand op basis van overleg tussen mijn administratie en de
VVSG.

