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dorp noost de stod

Gemeenteraad
Besluit: Goedgekeurd

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_00111 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
- parkeerverbod in de Grensstraat - goedkeuring
Het akkoord van het district Deurne, bij monde van zijn voorzitter de heer Tjerk Sekeris, om een
uniform parkeerbeleid uit te werken voor deze gedeelde straat.
Het advies van de lokale politie van 29 november 2017 ivm het invoeren van parkeerstroken,
parkeerverbod en bijkomende wegmarkeringen in de Grensstraat.

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, 52,10"van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen die de
wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkel'rjk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

Motivering
Het aantal parkeerplaatsen in de grensstraat is beperkt, deels door het invoeren van een algemeen
parkeerverbod in het doodlopende deel van de Grensstraat, anderzijds door het druk gebruik van de
sporthal

Om het in- en uitrijden van de opritten te vergemakkelijkenis ís het aangewezen om parkeerstroken af
te bakenen om zo tot een uniform parkeergebeuren te komen.
Op deze manier is het voor de politie eenvoudiger om accuraat op te treden bij foutief parkeren en is
ook de snelle doorgang voor hulpverleningsvoertuigen gegarandeerd.

Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 1B stem(men) voor: Jan Adams; Resy Beets; Lucienne Bogaerts; Ken Casier;Ann Coemans; Miche
De Ceuster-Claessens; Joris Heirbaut; Nana Horemans; Walter Kiebooms; Marian Lauwers; Jorn
Lenders; Wendy Somers; Dis Van Berckelaer; Geert Van de Laar; Kristof Van de Velde; Anita Van
den Bulck; Tom Verboven; Peter Vindevogel
- 1 onthouding(en): Peter Van Hoof

Artikel 1
In de Grensstraat wordt vanaf het kruispunt de Robianostraat/Borsbeeksesteenweg tot net voor de
oprit van de appartementen die gelegen zijn op de hoek van de Grensstraat/Borsbeeksesteenweg een
witte doorlopende lijn in het midden van de rijbaan aangebracht, dit over een lengte van 20 meter.
Deze doorlopende witte lijn gaat over in een onderbroken witte lijn tot vlak na de oprit van de woning

Grensstraat 2, dit over een lengte van 38 meter,

Aan het einde van de oprit van woning Grensstraat 2 wordt het verkeersbord E3, met als onderbord
een opwaartse pijl, geplaatst op een oranje paal.
Aan de onpare zijde van de straat, in de rijrichting van de PosthoevestraaÇ wordt vanaf het einde van
de verkeersdrempel het verkeersbord E3, met als onderbord een opwaartse pijl, geplaatst op een

oranje paal.

Artikel2
In de Grensstraat, net voorbij de oprit van huisnummer

10 en net voor de oprit van huisnummer 12,
worden er op rijbaan haakse witte strepen van twee meter aangebracht.

Net voorbij de oprit van huisnummer 10 wordt het verkeersbord E9b, met onderbord een opwaartse
pijl, aangebracht op een oranje paal en net voor de de oprit van huisnummer 12 wordt het
verkeersbord E3, met onderbord een neerwaartse pijl, aangebracht op een oranje paal,

Artikel 3
In de Grensstraat, 6 meter voorbij de oprit van huisnummer 31 en net voor de oprit naar het
sportcomplex, worden er op rijbaan haakse witte strepen van twee meter aangebracht.
Zes meter voorbij de oprit van huisnummer 31 wordt het verkeersbord E9b, met onderbord een
opwaartse pijl, aangebracht op een oranje paal en net voor de oprit naar het sportcomplex wordt het
verkeersbord Egb, met onderbord een neerwaartse pijl, aangebracht op een oranje paal.

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

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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