UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie

Vlaams*Brabant

ZITTING van 21 juni 2018

GEMEENTE

Aanwezig:

de heren en mevrouwen

WEZEMBEEK-OPPEM
De burgemeester wd.-voorzitter wd.: Nicole GEERSEAU-DESMET

B

Schepenen:

Dominique MATTHYS-REYNtERS

Secretaris:

AceruoRput¡t

Murielle J¡ueeRr, Jean CRÊvEcoruR, Fabienne MINEUR-BoucAU en

3.

Geert RAYMAEKERS

POLITIE VAN HET
AANVULLEND REGLEMENT OP DE
Bos vnl Houtttur-stt¡lt¡ - cescxnn¡¡xt ptRxenE¡l

WEGVERKEER

Her Couece,
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 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 Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels

1

19 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

tijdelijke politieverordening aangaande het wegverkeer

op

de

gemeentewegen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in
de
zitting
21 december 2016 houdende geschrankt parkeren
Bos van Houthulstlaan voor een proefperiode van één jaar met ingang van 1 mei 2017;

van

in

Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Ovenregende dat tijdens de proefperiode van 1 jaar is gebleken dat er zich een
probleem stelt ter hoogte van Bos van Houthulstlaan 5, waar de bewoners
moeilijkheden hebben bij het verlaten van hun oprit;
Ovenvegende dat er bijgevolg een aanpassing dient te gebeuren;

Overwegende dat vanaf het verkeersbord E1, ter hoogte van de woning nr. 5, het
parkeren toegelaten blijft over een afstand van 10 meter, waarna er een parkeerverbod
dient te komen over een afstand van 7m30 (tegenover de oprit van woning nr. 5),
waarna parkeren terug toegelaten wordt over de resterende afstand;
Beslurr:

Art.1 ln de Bos van Houthulstlaan wordt het proefproject met

betrekking tot

geschrankt parkeren, bestendigd mits een kleine aanpassing.
Art,2

ln de Bos van Hor.rthurlstlaan wordt het geschrankt parkeren zoclanig
georganiseerd dat het parkeren verboden wordt:
Onpare kant:
vanaf de hoek met de Beekstraat tot aan woning nr. 9,
vanaf woning nr. 1 1 tot aan woning nr.21,

- ter hoogte van woning nr. 23 (vanaf het verlengde van stenen pilaar
overzijde nr. 1B),
- vanaf "H"paal tot kruispunt Krommestraat,
Pare kant:
- vanaf woning nr. 20 tot aan woning nr. 14,
- vanaf woning nr. 2 tot 10 m voor het kruispunt met de Beekstraat,
- tegenover oprit woning nr. 5 over een afstand van 7m 30.
Art.3

Deze wijzigingen worden aangeduid
met de verkeersborden E1:

-

met pijl omhoog ter hoogte van woning nr. 1, nr. 11, nr. 20 en nr. 2,
10 meter verder na nr.2, ter hoogte van woning nr. 23 (vanaf het verlengde
van stenen pilaar overzijde nr. 18), vanaf "H"paal tot kruispunt

-

met de pijl omlaag ter hoogte van woning nr. 9, nr. 21, nr. 14, tegenover

Krommestraat,

nr.5 en 17,3 m na dit laatste bord en gemarkeerde parkeervakken

(zie bijgevoegd plan), juist voor oprit nr. 23.

Art.4 Dit aanvullend reglement wordt ter kennis overgemaakt aan

het

Vmnus Hurs voon oe VenreensvErlrcHErD, Koning Albert ll laan 20 bus 2 te
1000 Brussel.

De voorzitter wd.,
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