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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 1í oktober 2021

Rotselaar

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

Aanwezig:

11. Proefop5telling parkeerverbod tegenover woning Vijfde Liniestraat 21

Feiten en context
. De telefonische vraag van RVN op 3 september 2021 om een parkeerverbod in te stellen

tegenover zijn oprit zodra de werken aan ontwikkelingsproject Zilveruit in de Vijfde Liniestraat
afgerond zijn.

. Met de komst van dit project stijgt de verkeersdruk in de dorpskern en ook in de Vijfde Liniestraat.. RVN had tot nog toe nog geen last van parkeerdruk.

.. RVN merkt in het kader van de bouw dat geparkeerde voertuigen aan de overzijde van de straat
van zijn oprit het bijna onmogelijk maken zijn oprit op of af te rijden.

' Een personeelslid van de dienst mobiliteit ging ter plekke vaststelling doen en reed zich vast op de
oprit. Daarmee is het punt van RVN aangetoond.

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

maart 1968.
. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemáen reglement op de politie van het

wegverkeer.
. Ministerieel besluit van I í oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoonaraarden voor de verkeerstekens.
. Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Argumentatie. Om het gebruik van zijn oprit te garanderen is het nodig om een parkeerverbod in te stellen in de
Vijfde Liniestraat tegenover de oprit aan de overzijde van de straat.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen beslist voor een proefperiode tot 30 april 2022 een
parkeerverbod in te stellen in de Vijfde Liniestraat langs de kant van de pare huisnummers ter hoogte
van de inrit van de woning aan Vijfde Liniestraat 21.
Artikel 2:
Deze maatregel wordt 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.
Artikel 3:
Dit parkeerverbod treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
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Artikel4:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden

Opgemaakt op 12 oktober 2021

An Làtte wouiers
burgemeesteralgemeen diiecteur
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