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Rotselaar

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 4 oktob er 2021

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

Verontschuldigd: DirkClaes,schepen;

17 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Smidsestraat 6 - maandag 48 oktober 2021
tot en met vrijdag 22 oktober 2021

Voorgeschiedenis
. De aanvraag van K. J. van 27 septemb er 2021 om van maandag 1 8 oktober 2021 tot en met

vrijdag 22 oktober 2021 een tijdelijk parkeerverbod in te stellen op de parkeerplaats tegenover
Smidsestraat nr. 6 voor het plaatsen van werfvoertuigen wegens werkzaamheden aan de woning.

Juridische gronden
. Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
. Wet betreffende de politie over het wegverkêer, 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 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoonruaarden voor de verkeerstekens.
. Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.. Artikel 2BO van het decreet over het lokaal bestuur
De 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 reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzijanders bepaald.

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

Besluit
Eenparig
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van burgemeester en schepenen stelt een parkeerverbod in op de parkeerplaats gelegen
tegenover Smidsestraat nr. 6 van maandag 18 oktober 2021 om 7 uur tot en met vrijdag 22 oktober
2021 om 17 uur.
Dit verbod wordt gesignaleerd door E1-verkeersborden met onderbord.
Artikel2:
Dit parkeerverbod treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
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Artikel 3:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden

Opgemaakt op 5 oktober 2O21

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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