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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van í3 september 202í

Aanwezig: Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Carine Goris, Patrick Vervoort, schepenen;

32. Proefopstelling parkeerverbod tegenover Smidsestraat 2a

Feiten en context. Smidsestraat is een gemeenteweg.
' ln Smidsestraat 2a werd een nieuwe meergezinswoning gebouwd. ln de kelder van het gebouw is

een parking gelegen bereikbaar via een sectionaalpoort aan Smidsestraat. Deze poort geeft
toegang tot de lift van de parkeerkelder.

' lndien een wagen aan de overzijde van de straat iets te veel naar het midden van de straat
geparkeerd staat, is het in en uitrijden van de lift bijzonder moeilijk

' Hierdoor wordt de parking onderbenut en stijgt de parkeerdruk in Smidsestraat en omgeving.

Juridische gronden
' Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16

maart 1968.
' Koninkltjk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer
' Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsi n gsvoorwaard en voor de verkeerstekens.. Decreet van22 december 2017 over het lokaal bestuur

Argumentatie
' Door óén parkeerplaats te verwijderen kan een permanentie vlotte toegang tot de parkeergarage

van de appartementen van Smidsestraat 2a gerealiseerd worden
' Net het wegnemen van één parkeerplaats zal hierdoor de parkeerdruk in de straat verlagen.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor een proefperiode tot 31 maart 2022 een
parkeerverbod in te stellen in de Smidsestraat langs de kant van de onpare huisnummers ter hoogte
van Smidsestraat 2a.
Artikel2:
Deze maatregelwordt ter kennis gebracht door middel van een gele, onderbroken lijn aangebracht op
de werkelijke rand van de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van de verhoogde berm
overeenkomstig art.75.1 .2" van het KB van 01 december 1975.
Artikel3:
Dit Parkeerverbod treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
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Artikel4:
een atscnrit van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 14 sePtember 2021

An nckx Jelle Wouters
burgemeesteralgemeen directeur
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