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Zitting Gemeenteraad 28/05/2014 

Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; 
 
J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 
 
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen; 
 
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, L. Landuyt, T. Dedecker, F. Annys, M. 
Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Van Den Broucke, 
M. D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, L. Cobbaert, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
P. Van Looy, wnd. secretaris; 

Verontschuldigd:  N. Lejaeghere, D. Demarcke, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

 

 

24. Aanvullend reglement betreffende het voorbehouden van een 
parkeerplaats voor personen met een handicap in de Meeuwenlaan 
- opheffing 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 met betrekking tot het aanvullend 
politiereglement betreffende het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een 
handicap in de Meeuwenlaan; 

Overwegende dat de parkeerplaats werd voorzien ter hoogte van nummer 4; 

Gelet op het Besluit van de burgemeester dd. 15/04/2013 betreffende vergunning tot ingebruikname 
van het openbaar domein; 

Overwegende dat er ter hoogte van Meeuwenlaan 4 parkeerplaats wordt ingenomen door een terras; 

Gezien het verslag van de gemeenteraad dd. 24/04/2014 – vragen van raadsleden; 

Gezien het agendapunt tijdens de zitting van heden ivm het verplaatsen van de parkeerplaats voor 
personen met een handicap in de Meeuwenlaan; 

Overwegende dat voornoemde beslissing van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 dient opgeheven te 
worden; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De beslissing van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 met betrekking tot het aanvullend politiereglement 
betreffende het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Meeuwenlaan wordt opgeheven met onmiddellijke ingang. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad. 

Getekend op origineel door de wnd. secretaris, Pascal Van Looy en de voorzitter,.Michel Landuyt 
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Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 28/05/2014. 

De wnd. secretaris voorzitter 

Pascal Van Looy Michel Landuyt 

 

 

 


