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UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 23 SEPTEMBER 2020
AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen

25.

Aanvullend reglement op het wegverkeer: opheffen parkeerplaats voor personen met een
handicap ter hoogte van Kwerpsebaan 247

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 waarin de bevoegdheid voor het
uitvaardigen van de aanvullende reglementen wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op de ligging van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Kwerpsebaan
247;
Overwegende dat de naschoolse gebruikers van de infrastructuur in de gemeentelijke basisschool De
Klimop hebben aangegeven dat deze parkeerplaats niet gebruiksvriendelijk is omwille van de ligging
op de helling en de afstand ten opzichte van de ingang;
Overwegende dat het wenselijk is deze parkeerplaats te verplaatsen naar de ruimte ter hoogte van de
ingang die gebruikt wordt door de verenigingen;
Overwegende dat deze parkeerplaats ook tijdens de schooluren frequent wordt gebruikt;
Overwegende dat door het verplaatsen van deze parkeerplaats, gebruikers ervan niet moeten
doorrijden voorbij de schoolingang op het moment waarop de schoolstraat in voege is;
Overwegende dat deze aangelegenheid besproken werd op het mobiliteitsoverleg van 11 augustus
2020 en waarbij het voorstel gunstig werd geadviseerd;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit:
Artikel 1: De parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de Kwerpsebaan 247
wordt opgeheven.
Artikel 2: De gemeentelijke dienst Wegen en Groen wordt belast met het verwijderen van de
signalisatie.
Artikel 3: Het onderhavige reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Minister van
Mobiliteit.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9571-0195-9711-2740 en wachtwoord cawakys.

581.15
- 1 MOB
- 1 POL
- 1 Wegen en Groen (werkopdracht)
- 1 GAS
- 1 IO

Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 23 september 2020
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