STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE
GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 23lO 512019
Aanweziq:
2019
Jos Geyssens, voorzitter
Boudewijn Herbots, bu rgemeester
Roger Mertens, Annita Reniers, Paul Mathues, llse Beelen, schepenen
Viki Tweepenninckx, Etienne Wouters, Nico Jordens, John Swinnen, Michel
Boyen, Guy Dumst, Carl Kempeneers, Raf Lambeets, Carine Winnen, Dries
Matterne, Lutgarde Denivel, Lode Everaerts, raadsleden
Sandra Blockx, wnd. algemeen directeur
Verontschuldiqd :
Louis Heeren. raadslid
DiensUreferte :
Openbare werken
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Dossierbeheerder:
Ondeniverp : Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren van een
parkeerplaats voor mindervaliden in de Prof. R. Verdeyenstraat nr. 14.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 2211212017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB d.d. 16/03/1968;
Gelet op het decreet d.d. 1610512008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB d.d. 0111211975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het MB d.d.1111011976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het BVR d.d.2310112009 betreffende de aanvullende reglementen op de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 0310412009;
Gelet op het principieel akkoord van het schepencollege d.d. 0410412019 om in de Prof. R.
Verdeyenstraat nr. 14 een parkeerplaats voor mindervaliden te maken;
Ovenruegende dat het gemeentewegen betreft;

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
ln de Prof. R. Verdeyenstraat ter hoogte van woning nr.14 zal een parkeerplaats voor mindervaliden
gecreëerd worden.
4r1.2:
De bepalingen van artikel 1 worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers bij middel van volgende
signalisatie:
Het bord E9 a met onderbord " mindervaliden " wordt ter hoogte van de parkeerplaats
geplaatst.
De parkeerplaats wordt verduidelijkt door het aanbrengen van een blauwe omlijning met daarin
het logo van een rolstoel.

-

Art.3:
De lasten (kosten voor plaatsen, aanbrengen, onderhoud en vernieuwen van de signalisatie)worden
gedragen door de beheerder van de weg.
Art. 4:
Dit reglement wordt voor toezicht digitaal overgemaakt aan de Vlaamse overheid via mail naar
aanvullendereglementen @mow.vlaanderen. be

Art.5:

Aan dit reglement wordt uitvoering gegeven van zodra goedkeuring bekomen wordt vanwege de
Minister (of bij het uitblijven van een beslissing vanaf de 60st" dag na de kennisgeving ervan) en treedt
in voege van zodra de benodigde signalisatie werd geplaatst. A 8l ,-t å [ì..aaq
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Art. 6:
Na goedkeuring door de Minister wordt tevens een afschrift van het reglement overgemaakt aan de
lokale politie, incl. een afschrift van de goedkeuring.

Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.

(w.9.)
De wnd. algemeen directeur,
Sandra Blockx.

(w.9.)
De voozitter,
Jos Ceyssens.

Voor eensluidend uittreksel,
04t06t2019
De wnd

De burgemeester,

d

ra Blockx

Boudewijn Herbots
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