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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. Claeys-
Goemaere, 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; 

 

 

27. Aanvullend reglement op het parkeren op het Dorpsplein - 
goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14 juli 2005 (9) betreffende het aanvullend 
politiereglement inzake het aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het 
Dorpsplein t.h.v. huisnummers 18 en 30; 

Gezien er twee parkeerplaatsen werden voorbehouden op het Dorpsplein ter hoogte van nummer 18 
en 30; 

Gezien de aanvrager van de parkeerplaats t.v.h. Dorpsplein 18 overleden is; 

Overwegende dat de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap gesupprimeerd 
kan worden; 

Gezien er nog één parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden wordt op het 
Dorpsplein en één op de parking tegenover de kerk in de Lombardsijdelaan; 

Overwegende dat de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Dorpsplein 30 
wordt behouden; 

Gezien het Dorpsplein een gemeenteweg 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; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van de verkeerstekens; 
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Beslist:  

Artikel 1: 

Het gemeenteraadsbesluit dd. 14/07/2005 (9) betreffende het aanvullend politiereglement inzake het 
aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het Dorpsplein t.h.v. 
huisnummers 18 en 30 wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Er wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden ter hoogte van 
Dorpsplein 30 over een lengte van 7 meter. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E9a-VIId (pictogram 
personen met een handicap) met onderbord Xc met opschrift ‘7 m’. 

Artikel 2: 

Dit besluit wordt voor kennisname 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 3: 

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 

 

 

 


