
PROVINCIE OOST_VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAG]NGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
D.D. 02 MEr 2079

Aanwezig: HH B. Meuleman, burgemeester-voorzitter
G. Asman, mevr. I. Dellaert, L. Van Waesberghe, S. De Vuyst.,
schepenen
G. Verbuyst, algemeen directeur

MOB - AAIWT'LLEND REGLEMENT OP DE POLITIE O\¡ER HET WEGVERKEER - MINDERVAT,IDEN-
PARKEERPLAATSEN AAT{ ALBERT MECHELINCKLAiAI{ 9 - KASTA}TiIEPLEIN RECHTOVER 20 EN
GELE LI.'NEN OP DE HOEK ITESTT(ADE 32-33 HOEK MET LAPPERSFORT

HET COLLEGE

Gelet op de artikels 119 en 13552 van de nj-euwe gemeentewet van 24 juni
19BB;

Gelet op de artikel-s 4752, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur d.d. 22 december 20Il 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 aanvull-ende
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 poJ-itie van het wegverkeer en van het qebruik van de
openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaal-d;

Gel-et op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009
betreffende de aanvu.l-lende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van verkeerstekens;
Gel-et op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de hierna voorzíene maatregelen enkel gemeente\i{egen
betreft;
Gelet dat per gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2016 het college van
burgemeester en schepenen de bevoegdhej-d werd toevertrouwd om routine-
aanvull-ende reglementen inzake de politie over het wegverkeer vast te
stellen over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een
afstand van vijftien meter niet overschrijden;
Gelet op de aanvraag van:
r Dhr. Mekrai Mohamed, Albert Mechel-incklaan 9

ü/aarvoor gunstig politioneel advies werd gegeven op 11 apriJ- 20i-9
r Mevr. Van Hyfte Mireille, Kastan¡eplein 20

v/aarvoor gunstig politíoneel advíes werd gegeven op 04 februari 2019
(tweede plaats op de parkeerhaven schuinover de woning)

om een mi-ndervalidenparkeerplaats aan te brengen aan hun woningen;

Gel-et dat aanvragers beschikken over een mindervalidenparkeerkaart;
Gelet op de melding van mevr. Van Kerckvoorde Ingrid, gemeentelijke
technische dienst om gele lijnen aan te brengen op de hoeken van het
kruispunt Vüestkade - Lappersfort, omwille van de sl-echte zichtbaarheid op
het verkeer van de Westkade (voor huisnummer 32 - 33), waarvoor gunstig
politioneel- advies werd gegeven op 22 maart 2079



- Gelet dat deze maatregelen dienen te worden opgenomen in het aanvull-end
reglement op de polit.ie over het wegverkeer onder vermeld artikel- 6.1 .1.
en onde.r artikel 7 .2.

BESLUIT:

Artikel 1: :- Aan de volgende woningen zal een mindervalidenparkeerplaats
worden aangebracht:

- Albert Mechefincklaan 9;
- Kastanjeplein 20 (tweede plaats op de parkeerhaven schuinover de woning).
Artikel 2: - Het artikel 6.1 1. "voorbehouden parkeerpl-aatsen mindervaliden"
van het aanvulfend reqlement op de politie over het wegverkeer wordt
uitgebreid als volgt:

6 .1 .L .91 : Albert Mechelinckl_aan 9 (CBS 02 / 05 / 2019)
6.1 .I.98z Kastanjepl-ein rechLover nr. 20 (tweede plaats van d.e

parkeeihãven) (CBS 02/05/2OIg)
Deze maatreqel zaL aanqeduid worden door middel van de verkeersborden E9a met
onderbord pictogram minderval-iden.
Artikel 3: - Het artikel 1 . "parkeerverbod over bepaalde afstanden" sub. 1.2
"over nauwkeurig bepaalde afstanden" van het aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt:

1.2.s2' i:;;5?3?":3,:".:i*j::'3;"f':5;",i:i::oo"i:"ït*"r", (cBS
02/05/2019)

Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele
streep.
Artikel 4: Het coll-ege beslist, per deleqatie, dit aanvul-l-end reglement af
te kondigen conform artikels 287 en 2BB van het decreet l-okaaf best.uur.
Artikel 5: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht
tegen 29 apríI 2019.

Arti-kel 6; - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
de griffie van de rechtbank van Eerste aanl-eg te Gent;
de griffie van de Pol-itierechtbank te Gent;
de heer zonechef van de Lokale Politie;
de bestendige deputat.ie van de provincieraad;
de gemeentelij ke technische dienst.

Artikef 1

de Vlaamse
- Dit aanvul-lend reglement wordt ter
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit

kennisgeving overgemaakt aan
en Verkeersveiligheid.

Dagtekening al-s boven.
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