
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

U]TTREKSEL UIT DE BERAADSLAG]NGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
D.D. 28 MAART 2OI9

Aanwezig: HH B. Meuleman, burgemeester-voorzitter
G. Asman, mevr. I. DeJ-Iaert, L. Van V'Iaesberghe, S. De Vuyst,
schepenen
G. Verbuyst, algemeen directeur

MOB . AA¡.T1/I'LLEND REGIJEMENT OP DE POLITIE O\IER HET WEG\¡ERKEER - MINDERVALIDEN.
PARKEERPI.AATSEN AAI{ DIMITRI PENIAI(OFFI.AN{ 10 ELIE ZWISSIGLAÀI{ 9 LIVIEN
DAIi¡SCHUTTERSTRJAAT 12 SPARRENSTRJAAT 17 EN VERBINDINGSSTRAAT 46

HET COLLEGE:
- Gelet op de artikels 119 en 13552 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni

198B;

- Gel-et op de artikeÌs 4L52t en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen;

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

- Gel-et op het decreet van L6 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 7915 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;

- Gel-et op het ministerieel besl-uit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bij zondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaal-d;

- 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/2009/0I van 3 april 2009;

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel- gemeentei^/egen
betreft;

- Gelet dat per gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2016 het colJ-ege van
burgemeester en schepenen de bevoegdheid werd toevertrouwd om routine-
aanvullende reglementen inzake de politie over het wegverkeer vast te
steflen over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een
afstand van vijftien meter niet overschrijden;

- Gelet op de aanvraag van:
o Mevr. De Vüítte Nicole, Dimitri Peniakofflaan l-0

r¡iaarvoor gunstig politioneel- advies werd gegeven op l-l- december 201-8

. Mevr. De Scheemacker Tonia, Elie Zwissiglaan 9
'hiaarvoor gunstig politioneel advies werd gegeven op 29 januari 2019

o Dhr. B]ancke Omer, Sparrenstraat t]
\^raarvoor negatief poJ-itioneel advies werd gegeven op 11 december 2018

r Dhr. en mevr. Engelen Guy - Vloeberghs Maria, Verbindingsstraat 46
waarvoor gunstigr politioneel advies werd gegeven op 05 maart 2019

om een mindervalidenparkeerplaats aan te brengen aan hun woningen;

- Ge1et dat aanvragers beschikken over een mindervalidenparkeerkaart;
- Gel-et op de melding van dhr. Heye Emmanuel-, Polderstraat 32/002.om de

mindervalidenparkeerplaats voor de zijgevel adres Livien



Danschutterstraat 12 te l-aten verwijderen omdat de mindervalide partner
niet meer woont op dit adres en hij zi;n mindervalidenparkeerkaart
inl-everede op 0B februari 2019

Gelet dat deze maatregelen dienen te worden opgenomen in het aanvul-lend
reglement op de politie over het wegverkeer onder vermeld artikel- 6.1.I

- Gelet op de nieuwe gemeentewet;

- Gelet op het Gemeentedecreet van l-5 juli 2005 en zijn latere wijzigingen.
BESLUIT:
Artikel L: - Aan de volgende woningen zal- een mindervalidenparkeerplaats
worden aangebracht:

- Dimitri Peniakofflaan 10;
- Elie Zwissiglaan 9;
- Verbindingsstraat 46.

Aan volgende woning zal een minderval-idenparkeerplaats worden verwijderd:
- Livien Danschutterstraat 1,2.

Artikel 2: - Het artikel- 6.1 .1. "voorbehouden parkeerplaatsen mindervaliden"
van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt
uitgebreid en aangepast als voJ-gt:

6.1 .1".78:
apparÈemenÈsqebeuw ÐoldersÈraaÈ 32 (GR 36101/2016)
geschrapt (CBS 28 / 03 /201,9)
Dimitri Peniakoffl-aan 10 (CBS 28/03/20]-9)
Elie Zwissiglaan 9 (CBS 2B/03/201,9)
Verbindingsstraat 46 (CBS 28 /03/2079)

Deze maatreqel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9a met
onderbord pictograrn mindervaliden.
lrlaar de minderval-idenparkeerplaats wordt geschrapt, wordt de signalisatie
verwij derd.
Artikel 3: - Het college beslist, pêr delegatie, dít aanvullend regJ_ement af
te kondigen conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 4: - De maatregelen van dit besruit zull-en in voege worden gebracht
tegen 29 apr|I 2019.

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
de griffie van de rechtbank van Eerste aanl-eg te Gent;
de griffie van de Politierechtbank te Gent;
de heer zonechef van de Lokal-e Politie;
de bestendige deputatie van de provincieraad;
de gemeenteJ-ijke technische dienst.

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

Dagtekening als boven.
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