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Mobiliteit ‐ Afbakening parkeerzone Boomgaardstraat ‐ Goedkeuring
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het voorstel om in de Boomgaardstraat, t.h.v. van de brandweersite, een stoep te creëren,
alsmede een parkeerzone voor brandweerlieden en andere bevoegde personen; dat er terzake een
belijning dient te worden gebracht, tezamen met de nodige signalisatie;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid de artikelen 33, par. 2 en 180;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;

Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het advies van de Verkeerscommissie, d.d. 20 december 2016;
Op voordracht van het schepencollege;
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Besluit:
Artikel 1.‐ De brandweersite zal afgebakend worden door middel van het aanbrengen van een witte
volle lijn rond de site, op 1,5 m van de wegrand. Hiermee zal er een stoep gecreëerd worden aan de
straatzijde en binnen de witte lijn een parkeerzone, bestemd voor brandweerlieden en andere
bevoegde personen.
Artikel 2.‐ Om deze parkeerzone aan te duiden zal er een verkeersbord E9a, met onderbord
‘vergunninghouders’ geplaatst worden op navolgende plaatsen:
‐ aan het hek tussen het gebouw van de brandweer en het Rode Kruis.
‐ tussen de 2 poorten van de brandweer (aan de kant van de Kerkstraat).
en dit binnen de afgebakende zone.
Artikel 3.‐ Om geen extra plaats te verliezen zal het huidige verkeersbord ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’ een paar meter naar achter geplaatst worden zodat het evenwijdig komt te staan met de
muur.
Artikel 4.‐ Alle brandweerlieden en personen die bevoegd zijn om binnen de afgebakende
parkeerzone te parkeren zullen een vergunningskaart ontvangen.
Artikel 5.‐ De bekendmaking van onderhavig reglement zal gebeuren conform art. 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
Artikel 6.‐ Het onderhavige reglement dient, in navolging van omzendbrief MOB/2009/01, ter
kennisgeving te worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid ‐
Departement Mobiliteit en Openbare Werken ‐ Vlaamse Overheid ‐ Koning Albert II‐laan 20 bus 2 te
1000 Brussel.
Artikel 7. ‐ De gemeentelijke Technische Dienst zal instaan voor de uitvoering van onderhavig werk.
Artikel 8. ‐ Aan de dienst Mobiliteit wordt opdracht gegeven de uitvoering van dit aanvullend
reglement administratief verder op te volgen.
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