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05. Verkeer - Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Wommelgemsteenweg
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 het feit dat aanvrager voldoet aan de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende
het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat het te nemen verkeersreglement uitsluitend op een gemeenteweg slaat;
Beslist eenparig:
Art.1. In Wommelgemsteenweg wordt de eerste parkeerplaats aan de linkerzijde (dwarsvak) ingericht
als parkeerplaats uitsluitend voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt ter plaatse aangebracht.
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.
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