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Verontschuldiqd:
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Aanvullend reglement - Schorpioenlaan en Boogschutterlaan - parkeerverbod - GN20211151

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 1 1 9 en 135.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, geeoórdineerd bij koninklijk besluit van l6 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
plaatsi n gsvoorwaard en voor de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betretfende 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
Geruime tijd klagen bewoners van de Schorpioenlaan en Boogschutterlaan over de parkeeroverlast in
hun straat vooral door werknemers van OC Clara Fey campus Sint-Rafaë|.
Bijkomend geeft het in- en uitrijden van de wijk gevaarlijke situaties door de geparkeerde voertuigen.

Motivatie
Om de wijk te ontlasten van de parkeeroverlast wordt voorgesteld om aan één kant parkeerverbod te
plaatsen in de Schorpioenlaan en Boogschutterlaan.
Om het in- en uitrijden van de Schorpioenlaan veiliger te maken zou over een lengte van 100 meter een
parkeerverbod aan beide kanten geplaatst moeten worden.
Er is voldoende alternatieve parkeergelegenheid in de buurt zoals op de parking Bethaniënlei - Kerklei.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.
Deze maatregelwerd ingevoerd als tijdelijke maatregel sedert juni2020. Evaluatie van deze
proefopstelling werd positief bevonden en kan definitief worden gemaakt.
De tijdelijke proefopstelling werd geëvalueerd door middel van een bevraging per brief gericht aan de
bewoners van de Schorpioenlaan en de Boogschutterlaan. De resultaten van deze bevraging (zie bijlage)
wezen uit dat de meerderheid kiest voor het definitief invoeren van het parkeerverbod en dat het
merendeel van de bewoners uit beide straten geen hinder ondervindt van deze maatregel.
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Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 44.í 5 minuten tot 1.01.50
uur

Stemminq:
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen,
Katrien Scheirs, lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter, Christel Covens), 1 stem tegen (Joziena
Slegers), 5 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, llse De Beuckelaer)

Besluit
Artikel í
Vanaf heden wordt parkeerverbod ingevoerd:
- ln de Schorpioenlaan aan de onpare kant vanaf de Kerklei over een afstand van 70 meter.- ln de Schorpioenlaan aan de pare kant vanaf de parkeergarages achter Kerklei 45 tot aan de
Leeuwlaan.
- ln de Boogschutterlaan aan de pare kant van de rijbaan.
- ln de Boogschutterlaan aan de onpare kant vanaf het kruispunt met de Schorpioenlaan over een
afstand van 25m.
Artikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
verkeersborden E1.
Artikel3
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur).

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur
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