
PROVINCIE OOST_VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
D.D. 22 NOVEMBER 2O1B

Aanwezig: HH. F. Bruggeman burgemeester-voorzitter
mevr. M. Maenhout, K. Van Vüeynsberghe,
Vereecke en R. Laureys, schepenen
G. Verbuyst, algemeen directeur

K Stevelinck, mevr. L

Verontschuldigd: M. Acke, sche pen

MOB - AA¡.Ï\¡T'LLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - MINDERVALTDEN-
PARKEERPLAATSEN AAI{ BURGEMEESTER DE CLERCQSTRjAAT 3, SPARRENSTRjAAT 21,
SPARRENSTRAAT 23 EN KONINGIN FABIOLALAA}T 38

HET COLLEGE:

Gel-et op de artikels 119 en 13552 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni
19BB;

Gel-et op de artikel-s 4253, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juJ-i
2005;

Gel-et op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
blj koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gel-et op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvull-ende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december I9l5 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;

Gel-et op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bi j zondere plaatsingsvoor\^/aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gel-et op het besl-uit van de Vl-aamse Regering van 23 januar| 2009
betreffende de aanvul-l-ende 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 hj-erna voorziene maatregelen enkel- gemeente\^/egen
betreft;
Gelet dat per gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2016 het college van
burgemeester en schepenen de bevoegdheid werd toevertrouwd om routine-
aanvuflende reglementen inzake de politie over het wegverkeer vast te
stel-1en over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een
afstand van vijftien meter niet overschrijden;
Gel-et op de aanvraag van:
. Mevr. Van De Velde Sandra, Burgemeester De Clercqstraat 2 (voor een

plaats voor huisnummer 3) van 06 augustus 20IB;
o Mevr. De Maerteleire Godelieve, Sparrenstraat 2t van 2'7 augustus 20IB;
o Dhr. Teflìmerman Wi11y, Sparrenstraat 23 van 30 augustus 201,8;
o Dhr. Adriaenssens Jeffry, Koningin Fabiol-alaan 68 van 04 oktober 20IB;

om een mindervalidenparkeerpJ-aats aan te brengen aan hun woningen;

Gelet dat aanvragers beschikken over een mindervalidenparkeerkaart;
Gel-et op de politionele adviezen van 24 september 20IB respectievelijk
17 oktober 20lB;



* Gelet dat deze maatregelen dienen te worden opgenomen in het aanvullend
regJ-ement op de politie over het wegverkeer onder vermeld artikel 6.1 .I. ;

- Gelet op de nieuwe gemeentewet;

- Gel-et op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigj-ngen.
BESLUIT:

Artikef 1: - Aan de volgende woningen zal een mindervaridenparkeerpraats
worden aangebracht:
- Burgemeester De Clercqstraat
- Sparrenstraat 21;
- Sparrenstraat 23;
- Konj-ngin Fabiolalaan 68.

Artikel 2: - Het artikel 6.1.1,. "voorbehouden parkeerplaatsen mindervalíden"
van het aanvul-lend reglement op de politie over het wegverkeer wordt
uitgebreid als volgt:

Burgemeester De Clercqstraat 3 (CBS 22/17/2018)
Sparrenstraal 2I (CBS 22/7I/2078)
Sparrenstraat 23 (CBS 22/1,I/2018)
Koningin Fabiol-alaan 68 (CBS 22/7I/2018)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9a met
onderbord pictogram mindervaliden.
Artikel 3: - Het col-lege beslist, per delegatie, dit aanvul_lend reglement af
te kondigen conform artikel-s 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 4: - De maatregelen van dit besluj-t zul-len in voege worden gebracht
tegen l-3 november 2071 .

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
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griffie van de rechtbank van Eerste aanleg
griffie van de Politierechtbank te Gent;
heer zonechef van de Lokal-e Politie;
bestendige deputatj-e van de provincieraad;
gemeentelijke technische dienst.

te Gent;

Artikel 6: - Dit aanvull-end regJ-ement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan
de Vfaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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