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SV 00199  - Gevaarlijke verkeerssituatie Gentstraat Oostakker 
 

Geachte heer De Decker 
 
 
De diensten hebben opzoekingswerk gedaan waaruit blijkt dat het gevraagde enkele jaren geleden is 

uitgevoerd op het terrein. Dit is uitgevoerd zoals in het antwoord waarnaar u verwijst “Het 

verkeersbord F19 (éénrichting) zal verplaatst worden naar het begin van de 

Driezwaantjesstraat (zijarm van de Gentstraat); ter hoogte van het café Walput, zodat er door 

bewoners van de Driezwaantjesstraat steeds weggereden wordt langs de andere straatkant ter 

hoogte van nr. 121”. 
Zoals op de foto te zien is het verkeersbord F19 inderdaad verplaatst naar het begin van de 
Driezwaantjesstraat; ter hoogte van het café Walput. 
 
In de actuele versie van het AR van Gentstraat is dit opgenomen:  
Bij collegebesluit van 22 november 2018 werd beperkt éénrichtingsverkeer in de ventweg tussen 
huisnummers 121-141 goedgekeurd. 
Artikel 6: Op de Gentstraat van huisnummer 141 tot huisnummer 121, op de ventweg in de richting 
van huisnummer 141 geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor 
fietsers. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met 
eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide richtingen rijden. Dit wordt gesignaleerd door: - 
verkeersborden C1 - de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2 - verkeersborden F19 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4 
 
In GIS is alle bebording van éénrichtingsverkeer in deze ventweg Gentstraat ingetekend zoals het 
moet. Deze bebording is ook te zien op de relatief recente beelden van Street View. 
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Zoals op de foto te zien is het verkeersbord F19 inderdaad verplaatst naar het begin van de 
Driezwaantjesstraat; ter hoogte van het café Walput. 
 
Na onderzoek concluderen we dat alles kort na het besluit van het college in 2018 door de Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen werd uitgevoerd. 
 
 

Met vriendelijke groeten 
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