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Gemeenteraad
Besluit: Goedgekeurd

dorp noost de stud

Zitting van maandag 18 december 2017
Aanwezig
mevrouw Anita Van den Bulck, voozitter; de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester; de heer Walter
Kiebooms, schepen; de heer Ken Casier, schepen; de heer Kristof Van de Velde, schepen; de heer
Joris Heirbaut, schepen; de heer Tom Verboven, schepen; de heer Geert Van de Laar, raadslid;
mevrouw Wendy Somers, raadslid; de heer Peter Vindevogel, raadslid; de heer Peter Van Hoof,
raadslid; mevrouw Lucienne Bogaerts, raadslid; mevrouw Ann Coemans, raadslid; mevrouw Resy
Beets, raadslid; mevrouw Miche De Ceuster-Claessens, raadslid; mevrouw Marian Lauwers, raadslid;
mevrouw Nana Horemans, raadslid; de heer Jorn Lenders, raadslid; de heer Jan Adams, raadslid;
mevrouw Kathleen Sebreghts, secretaris

Verontschuldigd
mevrouw Rita Schouppe-Moons, schepen; mevrouw Rita Verdickt, raadslid

Voorgaande beslissingen
maandag 23 oktober 2017 2017 _GR_001 1 1 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
- parkeerverbod in de Grensstraat - goedkeuring
De gemeenteraadsbeslissing van 15

juni 2007 betreffende een parkeerplaats voor personen met een

handicap in de Grensstraat, ter hoogte van huisnummer 28.

In de gemeenteraad van 23 oktober 2017 werd in de Grensstraat vanaf de Posthoevestraat tot aan de
kant van de volkstuintjes een algemeen parkeerverbod aan beide zíjde van de straat goedgekeurd. Dit
heeft als gevolg dat ook de aanwezige parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van

huisnummer 28 moet verdwijnen.
.l

Juridische grond

.
.
.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van 23 januari 2009 van de Vlaamse regering betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01" van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer.

Regelgeving : bevoegdheid
Aftikel 43, 92, 10"van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen die de
wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

Motivering

De Grensstraat is een gemeenteweg zoals bedoeld in aftikel 6 van het decreet van 16 mei 2008
betreffende de aanvullende reglementen.
Er was eerst een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien in de Grensstraat op de
4 dwarse parkeerplaatsen voozien onder een hoek van 30". Deze kan door omstandigheden niet
doorgaan. Er werd het voorstel gedaan om de parkeerplaats voor personen met een handicap in te
richten in de Posthoevestraat.

Door een verkeerde meting moeten de 4 dwarse parkeerplaatsen onder een hoek van 30o
gereduceerd worden naar 3 parkeerplaatsen.

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Artikel

1

juni 2007 over het aanbrengen van een parkeerplaats voor
personen met een handicap in de GrensstraaÇ ter hoogte van huisnummer 28, wordt opgeheven.
De gemeenteraadsbeslissing van 15

Artikel2
De aa n gebrachte sig na lisatie wordt verw'tjderd

Artikel3
Artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 wordt gewijzigd als volgt:

.

aan het begin van de Grensstraat (het deel van de straat vanaf de Posthoevestraat tot aan
de volkstuintjes) worden er naast de betonnen muur drie dwarse parkeerplaatsen voorzien
onder een hoek van 30".

Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 wordt opgeheven.

Artikel4
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
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