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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - parkeerplaats voor
personen met een handicap in de Schanslaan, ter hoogte van huisnummer
144.

Voorgeschiedenis
De brief van 6 mei 2015 van een inwoonster van de Schanslaan betreffende een aanvraag
voor een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Juridische grond
Gelet op:
Omzendbrief MO8/2009/01 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op
de politie van het wegverkeet.
Decreet van 16 mei 2008 (BS 10 juni 2008) betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer
Besluit van 23 januari 2009 (BS 26 maart 2009) betreffende de aanvullende
reglementen.
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Motivering
Overwegende:
Er is in de Schanslaan voldoende parkeergelegenheid, nochtans is er meermaals geen
plaats om betrokkene in de nabijheid van haar woning te laten uitstappen.
ln de onmiddellijke omgeving is er geen parkeerplaats voor personen met een
handicap.
Betrokkene heeft zelf geen wagen en is zeer slecht te been.
Betrokkene heeft geen garage of oprit.
Betrokkene wordt enkele malen per week door familie naar het ziekenhuis of naar de
dokter vervoerd.
Betrokkene voldoet aan alle moOát¡teiten 2ôals vooillen iñ
tng

.
¡
.
o
.
r

Inspraak en advies
Het gunstige advies van Ajuni 2015 van de lokale politie zone Minos voor een parkeerplaats
voor personen met een handicap in de Schanslaan, ter hoogte van huisnummer 144.

Besluit:
Ariikel

eenparig
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ln de Schanslaan, ter hoogte van huisnummer 144, wordt het parkeren uitsluitend toegelaten
voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

A¡úikel 2
Het verkeersbord E9a, met onderbord waarop het pictogram dat het internationaal symbool
van een persoon met een handicap voorstelt, wordt aangebracht. Op het wegdek dient het
symbool van een persoon met een handicap te worden aangebracht in de geciteerde
parkeerplaats.

A¡Íikel 3
Dit reglement wordt overgemaakt aan de Afdeling beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid te Brussel.
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