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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2022

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy 
Bollen, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy 
Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Werner Raskin, burgemeester
Christiaan Hex, raadslid

Voorwerp: Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake het creëren van een bijkomende 
parkeerplaats voor personen met een handicap op het O.L.V.-plein (Neder) - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 334 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de 
bekendmakingsplicht;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op de wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 
maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder artikel 27bis inzake parkeerplaatsen 
voorbehouden voor personen met een handicap;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder artikel 70.2.1.3c inzake het gebruik van het 
verkeersbord E9a met afbeelding rolstoelgebruiker;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
bekostiging van 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 van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een 
handicap en omzendbrief van 25 april 2003 inzake de actualisatie hiervan;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie van het wegverkeer;

Overwegende dat de borduur ter hoogte van de stoep aan de parking van het O.L.V.-plein, tegenover de 
gemeentelijke bibliotheek, verlaagd wordt; dat dit een gemakkelijkere doorgang voor voetgangers zal creëren 
direct naar het aanwezige zebrapad;

Overwegende dat deze werken de ideale gelegenheid zijn om van twee huidige parkeerplaatsen één 
parkeerplaats voor personen met een handicap te maken; dat de ruimte die er dan nog overblijft aan de zijde van 
de chauffeur als voetpad ingericht wordt, dat dit vooral voor personen met een handicap ideaal is om gebruik van 
te maken;

Gelet op het gunstig advies vanwege het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake het creëren van een bijkomende 
parkeerplaats voor personen met een handicap op het O.L.V.-plein (Neder) goed te keuren.

Art. 2 - Twee parkeerplaatsen op de parking van het O.L.V.-plein, ter hoogte van de gemeentelijke bibliotheek, 
worden hiervoor omgezet naar één parkeerplaats voor personen met een handicap.
Deze parkeerplaats krijgt een afmeting met een lengte van 6,00 m op 3,50 m breedte.

Art. 3 - De overblijvende ruimte langs de chauffeurszijde wordt beklinkerd zodat dit een voetpad richting het 
zebrapad wordt.

Art. 4 - De parkeerplaats voor personen met een handicap wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord 
E9a met afbeelding rolstoelgebruiker;

Art. 5 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van 
het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Art. 6 - De gemeentelijke Technische dienst zal onderhavige aanpassingen uitvoeren.

Art. 7 - De gemeentelijke dienst Mobiliteit zal dit dossier administratief opvolgen.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet
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Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


