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Zitting Gemeenteraad 24/04/2014
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, schepenen;
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M.
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

F. Ampe-Duron, schepen;
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden;

25. Aanvullend reglement op het parkeren in de Westendelaan
tussen de Heirweg en de Tijl Uilenspiegellaan - vaststelling
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de komst van het vakantieverblijf Middelpunt voor zorgbehoevende personen in de
Westendelaan 37;
Gelet op de bespreking in de vergadering van de Cel Mobiliteit dd. 14/02/2014 (punt 1306195);
Overwegende dat er twee in- en uitritten zijn ter hoogte van Middelpunt;
Overwegende dat er nu enkel bussen mogen parkeren en dit aangegeven wordt door middel van de
verkeersborden E9d;
Overwegende dat de zichtbaarheid om uit te rijden door de bussen belemmerd wordt en dit tot
gevaarlijke conflicten kan leiden;
Overwegende dat er wordt voorgesteld de parkeerplaatsen voor het vakantieverblijf voor te behouden
voor wagens zodat er een goede zichtbaarheid is op het verkeer in de N318 Westendelaan;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad dd. 8 juli 2008 van het aanvullend politiereglement op
het parkeren van autobussen in de Westendelaan;
Gezien de Westendelaan een gewestweg is;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;

Beslist:
Artikel 1:
Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 8 juli 2008 (13) betreffende het aanvullend
politiereglement op het parkeren van autobussen in de Westendelaan wordt opgeheven.
Artikel 2:
In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt over de volledige lengte van het vakantieverblijf
het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en
minibussen.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9b met onderborden
type Xa en Xb.
Artikel 3:
In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt vanaf de meest oostelijke gelegen van het
vakantieverblijf Middelpunt, Westendelaan 37, het parkeren voorbehouden voor bussen en dit over
een afstand van 40 meter.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9d met onderborden
type Xa en Xb.
Artikel 4:
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 5:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.
Getekend op origineel door de secretaris, Pierre Ryckewaert en de voorzitter,.Michel Landuyt
Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 24/04/2014.
De secretaris

voorzitter

Pierre Ryckewaert

Michel Landuyt
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