zitting van donderdag 2 april 2015
Aanwezig:

Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verkeer - aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer - Pastorijlaan
Motivering
Aanleiding en context
De vraag van mevr. C. Korkmaz (wonende Pastorijlaan 3/1°verd) van 16 maart 2015 waarin zij een
aanvraag doet voor een parkeerplaats voor personen met een beperking voor het
appartementsgebouw ter hoogte van de Pastorijlaan 3.
Het te nemen verkeersreglement slaat uitsluitend op een gemeenteweg.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119 en 135.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42.
De wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
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.
De gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 waarin de gemeenteraad de bevoegdheid tot het
vaststellen van aanvullende reglementen op de gemeentewegen die zich op het grondgebied van de
gemeente Wijnegem bevinden, toevertrouwd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Adviezen
Het gunstig advies van HINP K. Talboom van 30 maart 2015.
Besluit
Het college beslist:
Artikel 1
In de Pastorijlaan wordt ter hoogte van het huisnummer 3 een parkeerplaats ingericht voor personen
met een beperking.
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt ter plaatse aangebracht.
Artikel 2
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de minister van de Vlaamse Overheid Afdeling beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens het college van burgemeester en schepenen.
get. Sysmans Emiel
get. Wynants Ivo
gemeentesecretaris
Voor gelijkvormig afschrift,
burgemeester

E. Sysmans
gemeentesecretaris

I. Wynants
burgemeester

