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Aanwezig Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters,' burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels,
Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils,
Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Henivig Pierre, lngrid Van Steenberge, raadsleden;

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Molenbaan - Instellen
parkeerverbod

Voorgeschiedenis
' De politieverordening goedgekeurd in vergadering van het college van burgemeester en

schepenen van 8 februari 2021 waarin beslist werd om als proefopstelling een parkeerverbod in te
stellen langs beide zijden van de Molenbaan vanaf het kruispunt met de Wingebemd tot voorbij de
bocht ter hoogte van Molenbaan nr.2.. De politieverordening goedgekeurd in vergadering van het college van burgemeester en
schepenen van 12 april2021 waarin beslist werd om de proefopstelling te verlenging tot 30 juni
2021.

Feiten, context en argumentatie
. De eigenaars van landbouwgronden rond de Molenbaan ondervinden door geparkeerde wagens

hinder om hun landbouwvoertuigen door de bocht ter hoogte van Molenbaan nr. 2 te
manoeuvreren.

' Door een parkeerverbod in te stellen langs beide zijden van de Molenbaan vanaf het kruispunt
met de Wingebemd tot voorbij de bocht ter hoogte vàn Molenbaan nr. 2 wordt de nodige ruimte
gecreëerd zodat landbouwvoertuigen de bocht vlot kunnen nemen.

: Om het parkeerverbod te kaderen wordt er signalisatie met opschrift'doorgang
landbouwvoertu igen' voorzien.

' Dit parkeerverbod werd als proef ingesteld van g februari 2021 tot en met 30 juni 2021 .

Buurtbewoners werden gevraagd om hun bevindingen te delen.
Hieruit blijkt dat de huisartsenpraktijk gelegen te Molenbaan nr. 9 te kampen kreeg met een
parkeerprobleem. Daarom wordt voorgesteld om de lengte van het parkeerverbod in te korten en
pas te laten starten na Molenbaan nr. 9, volgens plan in bijlage.

Juridische gronden
. Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.. Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
' Wet betreffende de politie over het wegverkeel gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16

maart 1968.

' Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

' Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
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Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvooruvaarden voor de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella
Beckx en Gert Heylen
Artikel 1:
óffi-eenteraad besluit om een definitief parkeerverbod in te stellen in de Molenbaan van voorbij
huisnummer 9 tot voorbij de bocht ter hoogte van Molenbaan nr.2.
Dit verbod wordt gesignaleerd door E1-verkeersborden.
Artikel 2:
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeting Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

Opgemaakt op 30 juni 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart
voorzitter
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