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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: parkeerplaats voor personen met een handicap ter
hoogte van Edegemstraat nr. 26

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 de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2013 waarin de bevoegdheid voor het uitvaardigen
van de aanvullende reglementen wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat door de bewoners van de Edegemstraat nr. 26 en 28 een aanvraag werd ingediend
voor het instellen van een parkeerplaats voor andersvaliden;
Gelet op het feit dat door de politie en de mobiliteitsdienst een positief advies werd verleend voor het
toekennen van één parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Edegemstraat nr. 26;
Overwegende dat de bewoner van Edegemstraat nr. 28 over een garage beschikt;
Gelet op de bespreking in het mobiliteitsoverleg van 04.02.2020;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit:
Artikel 1: Het parkeren ter hoogte van Edegemstraat nr. 26 wordt voorbehouden voor personen met
een handicap.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9A met onderbord type VIId op een oranje
paal. Een onderbord type Xc met vermelding “6 meter” wordt toegevoegd om de afstand aan te
duiden.
Artikel 2: De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. en
het M.B.
Artikel 3: Het onderhavige reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Minister van
Mobiliteit.
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- 2 MOB
- 1 POL
- 1 Wegen en Groen (werkopdracht)
- 1 GAS
- 1 IO
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