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Aanvullend reglement - parkeer- en stilstandverbod parkeerplaatsen
Schoolplein - woensdag en vrijdag
Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd 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 plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden 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 april 2009;

Historiek
De gemeenteraad in zitting van 12 september 2013 heeft een aanvullend
reglement goedgekeurd waarbij een parkeer- en stilstandverbod werd ingevoerd
op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag op een gedeelte van de parkings
op het Schoolplein.
Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 oktober 2014 heeft
een tijdelijk politiereglement goedgekeurd waarbij het parkeer- en stilstandverbod
werd uitgebreid.
Motivatie
Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag staat een viskraam opgesteld op
de parkeerplaatsen op het Schoolplein.
Regelmatig ontvangen we aanvragen om een kraam te plaatsen voor verkoop
van bloemen, soep,..
Het tijdelijk politiereglement werd gunstig geëvalueerd en kan bestendigd
worden.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen
L. Torfs. Tijdens de gemeenteraad van 12 september 2013 werd er een

aanvullend reglement goedgekeurd waarbij een parkeer- en stilstaanverbod
werd ingevoerd op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag op enkele
parkeerplaatsen op het Schoolplein. Dit ten behoeve van een viskraam dat
daar wordt opgesteld.
Met de uitbreiding voor het regelmatig plaatsen van een kraam voor verkoop
van bloemen of soep, wordt voorgesteld om het aantal parkeerplaatsen waar
een parkeer- en stilstaanverbod geldt uit te breiden tot de gehele rechtse kant
van parkeerplaatsen gelegen aan de linkerkant op het Schoolplein achter het
oude gemeentehuis.
Het parkeer- en stilstaanverbod wordt ingevoerd op woensdag van 8 uur tot
12.30 uur en op vrijdag van 11 uur tot 17.30 uur.
De wettelijke signalisatie, zijnde verkeersborden E3 met onderbord, zal
hiervoor aangebracht worden.
Besluit: 29 stemmen voor
Artikel 1
Het aanvullend reglement parkeer en stilstandverbod parkeerplaatsen
Schoolplein - woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag, goedgekeurd door
de gemeenteraad van 12 september 2013, wordt ingetrokken.
Artikel 2
Op het Schoolplein, op de rechtse parkeerhavens gelegen aan de linkerkant
achter het oude gemeentehuis, wordt een parkeer- en stilstandverbod
ingevoerd op woensdag van 08.00 uur tot 12.30 uur en op vrijdag van 11.00
uur tot 17.30 uur.
Artikel 3
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de
weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord E3 met onderbord
"woensdag 8 uur tot 12.30 uur - vrijdag 11.00 uur tot 17.30 uur".
Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel.
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