Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 24 juni 2014
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Arckens Marleen, Pacquée-Rombouts Maria,
Beddegenoodts Guy, Matthys Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve,
Boeckxstaens Roger, Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke, Baelden Carmen
- raadsleden
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

Somers Edwin, Verhaert Dirk, Michielsens Philippe - raadsleden

13. Verkeer - Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer
Frans Van Schevensteenstraat
De Raad in openbare zitting;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op 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 minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van 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;
Overwegende dat het te nemen verkeersreglement uitsluitend op een gemeenteweg slaat;
Beslist:
Art.1. Om aan de middenberm van de Frans Van Schevensteenstraat, rijrichting Turnhoutsebaan, het
parkeren voor korte duur in te voeren -15 min. van maandag tot vrijdag (tussen 7-18 u) tussen de
Peter Benoitstraat en de elektriciteitscabine, door het plaatsen van een bord E9a, max 15 min., met
onderbord van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 u.
Art.2. Huidig 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 de gemeenteraad.
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