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Verontschuldiqd:
llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Gemeenteraadsleden

Aanvullend reglement - Gemeentepark - beperking parkeren kampeerauto's - GR/20211146

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Wet betreffende de politie op het wegverkeeri gecoordineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsin gsvooruvaarden voor de verkeerstekens worde n bepaald ;

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april2009;

Historiek
Een aantaljaren geleden werden aan de parking in het Gemeentepark borden geplaatst voor parkeren
van kampeerauto's met een maximum van 2 voertuigen en gedurende maximum 48 uur.
ln het verleden waren er geen parkeerproblemen en werd het aantal kampeerauto's gedoogd. Maar de
laatste jaren stijgt het aantal geparkeerde kampeerauto's op de parking en nemen ze telkens 2
parkeerplaatsen in per kampeerauto. Hierdoor kan het gemeentepersoneel en -bezoekers en ouders die
hun kinderen brengen en afhalen van de school niet meer parkeren.
Op 20 juni 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen een tijdelijk politiereglement
goedgekeurd waarbij op de parking aan het gemeentehuis, Gemeentepark parkeren van kampeerauto's
toegelaten wordt met een maximum van 2 voertuigen en gedurende maximum 48 uur.

Motivatie
ln de praktijk wordt opgemerkt dat er minder (en maximum 2) kampeerauto's op de parking parkeren
zodat er voldoende parkeerplaatsen over blijven voor personeel en de school. Het aantal kampeerauto's
wat beperkt wordt tot 2 is geen probleem voor de capaciteit van de parking.
De getrotfen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt veruvezen naar het videobestand van 40.06 minuten tot 44.14
minuten.
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Stemmins:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
AÉikel í
Op de parking gelegen aan het gemeentehuis, Gemeentepark wordt parkeren van kampeerauto's
toegelaten met een maximum van 2 voertuigen en gedurende maximum 48 uur.
Artikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
de verkeersborden E9h met onderbord 'max.2 voertuigen - max. 48 uur'.
Artikel3
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur).
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