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OPENBARE ZITTING – PUNT 18 – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER – AANPASSING WEGENS PARKEREN MET TIJDSBEPERKING ASSENEDESTEENWEG 
54 
----------------------------------------------------------------------------- 
DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 
1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- 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 van 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 bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 
betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 maart 2019 principieel akkoord 
werd gegaan met het invoeren van parkeren met tijdsbeperking tot maximum 
15 minuten ter hoogte van de handelszaak: 

o aan de Assenedesteenweg 54 voor één parkeerplaats; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 
verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 
gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 
wegverkeer. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 



Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 
verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 
reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld artikel. 

Artikel 2: - Het artikel 6.4. “Blauwe zone” wordt uitgebreid met: 

 
6.4.9. - Assenedesteenweg 54 (één parkeerplaats): parkeren 

beperkt tot maximum 15 minuten (GR 29/04/2019) 

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 
signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 
waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 
maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 
vermeld. 

Artikel 3: - Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende 
onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht. 

Artikel 4: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 29 juni 2019. 

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 
conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 
− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 
− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 
− de heer zonechef van de Lokale Politie; 
− de bestendige deputatie van de provincieraad; 
− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 7: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 
overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 

Artikel 8: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  
de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 
29 april 2019. 
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