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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 20 september 2021

Aanwezig

Rotselaar

Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn,
schepenen;
An Craninckx; algemeen directeur;

19. Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Vleugtweg

Feiten en context
' Bouwbedrijf BPlus heeft een werf in de bouwontwikkeling in Eektstraat 21 Wezemaal.
' Een bouwwerf brengt verplaatsing van vakmensen en materiaal met zich mee, meestal met

camionetten.
' De personeelsleden van de aannemers en onderaannemers zoeken in de omgeving plaats om

hun voertuig te parkeren.
' Dit parkeren gebeurt nu vaak in de Vleugtweg aan de rechterzijde van de weg vanaf het kruispunt

met de Eekstraat tot aan het kruispunt met Abdijlaan en verder in de richting van Langestraat
' De geparkeerde voertuigen verhinderen een goed zicht op aankomend verkeer voor bestuurders

die van de Eekstraat de Vleugtweg inrijden.
' De bestuurders die in de Vleugtweg richting Eekstraat rijden worden met tegenliggers

geconfronteerd die nergens kunnen invoegen bij het voorbijrijden van geparkeerde voertuigen.. Dit zorgt voor onveilige situaties en conflictsituaties.
' Fietsverkeér dat van het fietspad op de Vleugtweg richting Langestraat naar de Abdijlaan wil

afslaan, kan het verkeer aan beide zijden van de Vleugtweg niet zien aankomen en omgekeerd
kunnen bestuurders de fietsers tussen de geparkeerde voertuigen niet zien. Dit is erg onveilig,
zeker voor jonge onervaren fietsers.

' Aannemer BPlus werd op de hoogte gesteld van de moeilijkheden en gevaren.
' Bplus heeft haar personeel en verschillende onderaannemers aangesproken.
' sommige aannemers werken niet op de Bplus werf, maar elders in de straat.. Ondanks goedbedoélde inspanningen blijft het probleem bestaan.. Het probleem werd al door verschillende inwoners gemeld.

Juridische gronden
. , Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
' Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van 16

maart 1968.

' Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer

' Ministerieel besluit van 1 1 oktober í 976 betrefÍende de minimumafmetingen en de bijzondere' plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens.
' Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.. Artikel 2BG van het decreet over het lokaal bestuur
be burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en
schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.. Artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur
De réglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzij anders bepaald.

Argumentatie
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Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig de
gepaste verkeersmaatregelen te treffen.

Ëï';il,
Artikel 1:

Het cottege,van burgemeester en schepenen stelt een parkeerverbod in Vleugtwêg aan beide zijden

van de straat van 20 septemb er 2O21 lot 22 ianuari 2O22.

Dit verbod wordt gesignaleerd door E1-verkeersborden met onderbord.
Artikel2:
Dit parkeerverbod treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel3:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 21 september 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester

212


