BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 12/12/2016
Punt 6: /verkeer/ Verkeer en mobiliteit. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op de
politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Keerweg)

Aanwezig

Steve Vandenberghe, voorzitter;
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Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, schepen

Bevoegd lid van het
college

Burgemeester S. Vandenberghe

Bevoegdheid

•

artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk

•
•
•
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Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch Staatsblad
13/02/2014)
Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/07/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Keerweg)

Feiten, context
en argumentatie

•

Inwoners van de Keerweg hebben gewezen op de soms moeilijke
doorstroming in de Keerweg als op de rijbaan wordt geparkeerd en wagens
in beide richtingen moeten kruisen en vooral omdat aan de zuidzijde geen
uitwijkmogelijkheid is.
Een mogelijkheid om hieraan gedeeltelijk te verhelpen is om aan de
zuidzijde voor enkele wagens of vrachtwagen een uitwijkstrook parkeervrij
te houden van 12 m ter hoogte van de schutting tussen de huizen met nrs.
27 en 33.
Voorstel na overleg met de lokale politie om dit parkeerverbod op proef in
te voeren voor een periode van zes maanden waarbij aan de
verkeerscommissie en het college van burgemeester en schepenen in het
voorjaar 2017 een evaluatie kan worden voorgelegd.

•

•

Besluit

Artikel 1
In de Keerweg wordt een parkeerverbod op proef ingevoerd aan de zijde van
de even huisnummers tussen de huizen met nummers 27 en 33 over een afstand
van 12 m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 2
Dit reglement is van kracht vanaf de plaatsing van de verkeerssignalisatie voor
de duur van zes maanden.
Artikel 3
De overtredingen van dit besluit zullen worden bestraft met gewone
politiestraffen.
Artikel 4
Het college geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst uitvoering

Taak
Plaatsen van de nodige signalisatie
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