UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie
Vlaams-Brabant

ZITTING van 28 december 2017

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK.OPPEM
De burgemeester-voorzitter: Frédéric

B

Schepenen:

NicoleGeenseAu-DESMET, MurielleJAUBERT,JeanCREvEcoEuR

en Dominique MATTHYS-REYNTERS

Secretaris:

Aoeruonpurut:

Perlr

z. AANVULLEND REGLEMENT

Marc VAN DruRr¡r

oP DE PoLITIE VAN HET WEGVERKEER DE DE BURBUREI.AAN

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS
HUISNUMMER 99

oPHEFFING
TEGENOVER

HET CoLLEGE,

Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoörd¡neerd 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 1 1 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreetvan 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;
Overuuegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;

Ovenruegende het bestaande aanvullend reglement houdende parkeerplaats voor
mindervalide: de Burburelaan t.o.v. huisnummer 99 goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen d.d. 12 oktober 2010;
Ovenruegende dat betrokkene mindervalide, mevrouw Andrée LAFoRoE, verhuisd is en
dat hierdoor de parkeerplaats voor mindervalide niet meer van nut is;

Beslurr:

Art.1

-

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
parkeerplaats
voor mindervalide: de Burburelaan t.o.v. het huisnummer 99 wordt opgeheven.

Art.2

Het aangebrachte bord E9a met onderbord (type Vllb) op het grondgebied van
Wezembeek-Oppem, tegenover de ingang van de woning met huisnummer 99
in de Oscar de Burburelaan te Kraainem, wordt weggenomen en het blauw-wit
gemarkeerde parkeervak wordt verwijderd.

Art.3

Dit aanvullende reglement wordt ter kennis overgemaakt aan het VLAAMS Huts
vooR DEVERKEERSVETLTGHETD, Koning Albert ll laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.

De secretaris,
(get.) Marc Vnru Deuneru

De voorzitter,
(get.) Frédéric Perrr
Voor eensluidend uittreksel,
29 december 2017

De gemeentesecretaris,
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