UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams-Brabant

ZITTING van 23 november 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mewouwen

WEZEMBEEK-OPPEM
De burgemeester-voorzitter : Frédéric PErlr

B

Schepenen:

Fabienne MTNEUR-BoucAu en Dominique Merruvs-RrvruteRs

Secretaris

Acet¡oRpu¡tt:

NicoleGeensenu-DESMET,MurielleJAUBERT,

g.

:

Marc Vn¡r DEUREN

TUDELUKE PoLITIEVERoRDENING oP HET WEGVERKEER: PARKEERORGANISATIE IN DE
WoUDLAAN TUSSEN DE OPPEMLAAN. DE MAURIGE CESARLAAN EN DE AHORNBOMENLAAN
(GESCHRANKT PARKEREN)

HET CoLLEGE,

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 minimumafmet¡ngen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden 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 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Ovenruegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist.

Ovenruegende dat het beurtelings parkeren tweemaal
doorstromingsproblemen bij het wisselen van kant;

per maand zorgt

voor

Overwegende dat door de invoering van geschrankt parkeren een aantal bijkomende
parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden;

Overwegende dat geschrankt parkeren er voor zal zorgen dat
worden gecreëerd en dat hierdoor de snelheid matig zal zijn;

er

asverschuivingen

BEsuurr:

Art.1

ln de Woudlaan, tussen de Oppemlaan en de Maurice Cesarlaan, wordt het
geschrankt parkeren zodanig georganiseerd dat het parkeren verboden wordt
langs:
onÞare kant:
vanaf nr. 1 tot aan nrs. 7/9,
vanaf nrs. 9/13 tot aan nrs. 13115,
vanaf nrs. 31/33 tot aan de hoek van de Oppemlaan,

-

pare kant:
vanaf nrs.34132 tot op de hoek voor nr. 30,
vanaf nr.24lot nr.20,
vanafde hoek voor nr. 20tot op de hoek voor nr. 14,
vanaf de hoek voor nr. 4 tot voor nr. 2 en in de Maurice Cesarlaan nr. 27

-

Ê.ft.2 ln de Ahornbomenlaan wordt

het geschrankt parkeren zodanig georganiseerd
dat het parkeren verboden wordt langs de onpare kant.

Art.3

Deze wijzigingen worden aangeduid met de verkeersborden E1 met bijhorende
pijlen, gemarkeerde parkeervakken en gele onderbroken streep.

Art.4

Deze regeling gaat in vanaf

1

januari 2018 voor een proefperiode van

De secretaris,
(get.) Marc VAN DEUREN

1

jaar

De voozitter,
(get.) Frédéric Perlr
Voor eensluidend uittreksel,
27 november 2017

De gemeentesecretaris,
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