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07. Verkeer - Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Turnhoutsebaan
De Raad in openbare zitting;
Gelet op artikel 119 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 advies van de verkeerstechnische dienst van de politiezone Minos van 28.12.2012;
Overwegende dat het te nemen verkeersreglement uitsluitend op een gewestweg slaat;
Gelet op de vraag van dhr. J. Van Osselaer naar meer uitleg over dit punt. Schepen L. Monsieurs stelt
dat door dit punt goed te keuren er op de verhoogde berm tussen rijweg en fietspad voor het Eyserhof
kan worden geparkeerd om te laden en te lossen. Zonder dit parkeerverbod is het enkel een
verhoogde berm waardoor er in feite een verbod is om te stationeren. Mevr. L. Verstrepen vraagt of
het fietspad dan niet moet worden beschermd, waarop de schepen antwoordt dat er op een fietspad
nooit mag worden geparkeerd, ook niet om mensen te laten in- of uitstappen. Het kleurverschil maakt
dit voldoende duidelijk;
Beslist eenparig:
Art.1. Op de Turnhoutsebaan ter hoogte van pand 175-197 wordt een zone voor laden en lossen
ingericht.
Het verkeersbord E1A met onderbord wordt ter plaatse aangebracht.
Art.2. Huidig reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van de Vlaamse Overheid
– Afdeling beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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