UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 27 september 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeesteÊvoorzitter: Frédéric PETT

B

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique MATTHYS-REYNtERS

Secretaris:
Aoeruonpurut

NicoIeGEERSEAU-DESMET, Jean CRÊvEcoEUR,

2.

Marc VAN DEUREN

AnNvutte¡lo RecLeME¡lt op oe poule vnN Het wEGvERxEER: Benceil¡etoxstRlnt
PARKEERREGELING

-

Her Collece,
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoonryaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels 119 en 135 $ 2.1';
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2009 houdende delegatie aan het

college van burgemeester en schepenen van de vaststelling van aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet

op de

aanvullende reglementen aangaande

het wegverkeer op

de

gemeentewegen, gewijzigd op 23 november 2010 houdende de parkeerregeling in de
Bergenblokstraat;
Ovenivegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Ovenrvegende dat na de invoering van een nieuwe parkeerregeling in de
Bergenblokstraat geen ongunstige reacties werden geformuleerd en bijgevolg deze
proefperiode van 1 oktober 2016 tot I oktober 2017 gunstig wordt geëvalueerd;
BesLurr:

Art.l

Het aanvullende reglement, goedgekeurd in zitting op 23 november 2010
betreffende de parkeerregeling in de Bergenblokstraat, wordt opgeheven.

Att.2 ln de Bergenblokstraat, wordt het geschrankt

parkeren zodanig georganiseerd

dat het parkeren verboden wordt:
pare kant tussen de Kerkbergstraat en de Lange Eikstraat:
vanaf de Kerkbergstraat tot aan de Bergstraat,
vanaf de Bergstraat tot 30 m voor de Kleine Bergstraat,
vanaf 40 m voor de wegversmalling tot 40 m voor de Lange Eikstraat;

-

onpare kant tussen de Lange Eikstraat en de Kerbergstraat:
vanaf de Lange Eikstraat tot net voorbij de inrit van woning nr. 31,
vanaf 10 m voor de Valleistraat tot 6 m voor de inrit van woning nr. 59,
vanaf de inrit van woning nr. 71 tot aan de Kerkbergstraat.

-

Art.3

Deze parkeerorganisatie wordt aangeduid met de verkeersborden E1 met
bijhorende pijlen, gele onderbroken streep, witte onderbroken streep en
gemarkeerde parkeervakken.

De wegversmalling wordt aangeduid met de verkeerborden 819 en B.21. (zie
bijhorend plan).

Art.4 Dit aanvullende reglement wordt ter kennis overgemaakt aan
VURIT¡SEOVERHEID, AFDELING BEICIO MOBILITEIT

EN

de

VERKEERSVEILIGHEID,

Koning Albert ll laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
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Voor eensluidend uittreksel,
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