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Intrekken aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer parkeerplaatsen in de de Robianostraat tussen de huisnummers 97 - 139
(blauwe zone).

Voorgeschiedenis





De gemeenteraadsbeslissing van 18 november 1994 betreffende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer - in de de Robianostraat op de laterale
parking langs de zijde van de onpare nummers, vanaf huisnummer 97 tot en met
huisnummer 139, wordt het parkeren voorbehouden voor personenauto’s. De
parkeertijd wordt beperkt en de parkeerschijf moet worden gebruikt.
In zitting van 16 februari 2015 had het college van burgemeester en schepenen een
kennismakingsgesprek met parkeerbeheer Mortsel – Beixpark i.v.m. de controle van
de blauwe zones in de gemeente.
De beslissing van 1 juni 2015 van het college van burgemeester en schepenen met
het voorstel om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer –
parkeerplaatsen in de de Robianostraat tussen de huisnummers 97 en 139 (blauwe
zone) in te trekken.

Juridische grond










De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van
de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
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.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het te nemen verkeersreglement heeft uitsluitend betrekking op een gemeenteweg.

Motivering
In het verleden waren er in dit deel van de de Robianostraat een ruim aantal handelszaken
gevestigd, wat de laatste jaren niet meer het geval is. Hierdoor strookt de blauwe zone niet
meer met de huidige noden.

Inspraak en advies
Met het verslag van 26 maart 2015 van de lokale politie zone Minos wordt het volgende
meegedeeld:
 De blauwe zone aan de inrit van de parking van de begraafplaats kan best behouden
blijven.
 De blauwe zone die zich in de de Robianostraat bevindt, tussen de Frans
Beirenslaan en de Frans Theyslei, rijrichting centrum mag opgeheven worden, op
deze plaats strookt de blauwe zone niet meer met de huidige noden.
 Bij invoering van controles betreffende deze parkeerplaatsen zou dit een kluwen aan
bewonerskaarten, reglementeringen en administratieve opvolging tot gevolg hebben.
 Door het intrekken van deze blauwe zone is er ook geen onderscheid meer met de
andere laterale parkeerplaatsen in de de Robianostraat.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 18 november 1994 betreffende het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer – in de de Robianostraat op de laterale parking langs de
zijde van de onpare nummers, vanaf huisnummer 97 tot en met 139 wordt ingetrokken.
Artikel 2
De verkeersborden E9a, met onderbord worden verwijderd.
Artikel 3
Dit reglement wordt overgemaakt aan de Afdeling beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid te Brussel.
Afschrift aan
 de lokale politie
 de dienst grondgebiedzaken
Gedaan in zitting datum als boven.
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