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Aanpassing van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake het 
stilstaan en parkeren - gele lijnen

HET COLLEGE

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikels 119 en 135§2.

Het Decreet lokaal bestuur van. 22 december 2017, artikels 41§2, en 285 – 289.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2016 dat het college van burgemeester en 
schepenen de bevoegdheid toevertrouwt om routine-aanvullende reglementen inzake de politie 
over het wegverkeer vast te stellen over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een 
afstand van vijftien meter niet overschrijden.

De aanvraag van 02 november 2020 van mevr. Els Meyvaert, namens Strak Bouw BVBA, Staatsbaan 
89 bus 001 te 9991 Maldegem, om een parkeerverbod middels gele lijnen aan te brengen rechtover 
de uitrit Kerkstraat 62 omdat geparkeerde wagens het gebruik van de gezamenlijke in-/uitrit sterk 



hinderen of onmogelijk maken voor grotere voertuigen. Soortgelijke vraag en bevestiging van de 
problematiek werd ook ontvangen van één van de eigenaars van een garagebox.

Strak Bouw BVBA kocht de achtergelegen garageboxen aan om te voldoen aan de stalplaats-
verplichting die is opgelegd door de omgevingsvergunning voor het appartementsgebouw Grote 
Markt 27. Achteraf stelde de bouwheer vast dat de gezamenlijke uitrijpoort te smal is om te 
gebruiken.

Motivatie

Door 11 meter parkeerverbod te voorzien rechtover de gezamenlijke in-/uitrit vanaf de hoek 
Kerkstraat - Victor Huylebroeckstraat tot aan ca. 2/3 van de gevel van Kerkstraat 61 kunnen 
voertuigen voldoende manoeuvrebewegingen uitvoeren om de in-/uitrit vlot te gebruiken. Dit houdt 
het verlies van wettelijk één, in realiteit twee parkeerplaatsen op openbaar domein in.

Wanneer de in-/uitrit voor de achterliggende garageboxen niet kan worden gebruikt zullen vier 
voertuigen parkeren op openbaar domein. De parkeerdruk in de Kerkstraat is hoog. Zowel het verlies 
aan parkeerplaatsen op openbaar domein als een extra parkeervraag door vier voertuigen zijn beide 
te vermijden maar tegenstrijdig. In aantallen weegt een parkeervraag voor vier voertuigen meer 
door dan het verlies aan twee parkeerplaatsen, waarbij men ‘nettowinst’ van twee parkeerplaatsen-
gebruik kan aannemen.

De voorziene maatregelen betreffen enkel gemeentewegen en kunnen worden opgenomen in het 
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer per beslissing van het college.

BESLUIT

Artikel 1
Aan volgend adres/locatie zal parkeerverbod over nauwkeurig bepaalde afstanden worden 
ingevoerd:

- Kerkstraat rechtover de gezamenlijke in-/uitrit van huisnummer 62, t.t.z. vanaf de hoek met de 
Victor Huylebroeckstraat tot circa 2/3 van de gevel van huisnummer 61 over een afstand van 11 
meter.

Artikel 2
Het artikel 7.2. “Parkeerverbod over bepaalde afstanden - over nauwkeurig bepaalde afstanden” van 
het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt:

7.2.99: Kerkstraat rechtover de gezamenlijke in-/uitrit van huisnummer 62, t.t.z. vanaf de 
hoek met de Victor Huylebroeckstraat tot circa 2/3 van de gevel van huisnummer 61 
over een afstand van 11 meter (CBS 06.08.2021)

Deze maatregelen zullen aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep.

Artikel 3 

Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 
187 van het gemeentedecreet.

Artikel 4

De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 06 september 2021.

Artikel 5

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.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Christine Coone Brent Meuleman


