
 

 

Zitting Gemeenteraad 10/09/2015 

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, F. Annys, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
J.M. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, B. Ryckewaert, L. 
Feys-Peelman, K. Devos, S. Van den Bossche, raadsleden; 
 
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter; 
 
P. Ryckewaert, secretaris; 

Verontschuldigd:  T. Dedecker, N. Lejaeghere, M. D'Hondt, raadsleden; 

 

 

14. Politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen 
op gemeentewegen voor voertuigen van de gemeentediensten - 
opheffing 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28/06/1990 (11) betreffende het politiereglement nopens 
het voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor voertuigen van de 
gemeentediensten; 

Overwegende er zich geen gemeentelijke diensten meer bevinden in de Joseph Casselaan en de 
parkeerplaatsen voor gemeentelijke voertuigen in de Joseph Casselaan en de René Mouchottestraat 
er bijgevolg niet meer dienen voorbehouden te blijven aan gemeentelijke voertuigen; 

Overwegende dat de voorbehouden parkeerplaats voor gemeentediensten op de Zeedijk reeds enkele 
jaren verdwenen is; 

Gezien het aanvullend reglement mag opgeheven worden; 

Gezien de Joseph Casselaan, René Mouchottestraat en de Zeedijk gemeentewegen zijn; 

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; 

Beslist: 



 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraadsbeslissing van 28/06/1990 (11) betreffende het politiereglement nopens het 
voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor voertuigen van de gemeentediensten 
wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Dit besluit wordt ter 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 

 

 

 


