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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: WitteDovenetellaan 3: invoeren beperkt parkeren schoolbus
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Voorgeschiedenis
Verslag van 12 april 2019 van de politiezone Wokra met voorstel aanvullend reglement
voor het beperkt parkeren van de schoolbus in de Witte-Dovenetellaan 3 te WezembeekOppem.

Feiten en context
Naar aanleiding van enkele opmerkingen, is de verkeersdienst samen met de wijkagent

van de politiezone Wokra ter plaatse in de Witte Dovenetellaan de toestand gaan
onderzoeken.

Gezien de verhuis van de school "De Letterbijter" werd er tijdelijk parkeerverbod ingesteld

om de schoolbus de mogelijkheid te geven om zich reglementair en veilig te kunnen
parkeren in de nabijheid van de school.
De huidige situatie is zo dat hierdoor definitief 5 parkeerplaatsen "verloren" gaan voor de
bezoekers van het gemeentehuis en de buurtbewoners.

Uit een gesprek tussen de buschauffeur en de burgemeester is gebleken
schoolbus minder plaats, dan nu voozien is, nodig heeft om zich te parkeren.
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De politiezone stelt voor om de laatste 3 parkeervakken (richting Leopold lll laan) beperkt
voor te behouden voor de schoolbus.

Juridische gronden
. De wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

.

Koninklijk besluit van december 1975 - algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waar de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoon¡uaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

.

Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende

I

reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.

.

Het decreet van 16 mei 2008 over de aanvullende reglementen op

het

wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.

.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 over de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens.
De Nieuwe Gemeentewet, namelijk artikels 119 en 135 S2.1'
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Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

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.

Aryumentatie
De maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
Het is noodzakelijk, voor het ordelijk en veilig verloop, om maatregelen te treffen voor de
regeling van het verkeer.
Door de aanwezigheid van de tijdelijke huisvesting van de Nederlandstalige
gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" heeft de schoolbus tijdens schooldagen op
verschillende momenten een parkeerplaats nodig.
Door de huidige situatie kunnen 5 parkeerplaatsen niet gebruikt worden door de
bezoekers van het gemeentehuis en/of de buurtbewoners.
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schooldagen, deze parkeerplaatsen "vrij" zijn voor andere bestuurders.

Beslur
Artikel 1: ln de Witte-Dovenetellaan ter hoogte van nummer 3 (3 laatste parkeervakken
richting Leopold lll laan) wordt er een parkeerstrook voor de schoolbus voorzien, beperkt

in tijd.
Artikel 2: Dit voorbehouden parkeren zal voorzien worden door middel van het
verkeersbord E9a met vermelding "schoolbus - bus scolair" met onderbord
"schooldagen/jours scolaires ma-di-do-vr/ lu-ma-jeu-vendr 07:30-16:30 woe/mercr
07:30-12:30."

Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
huis voor de verkeersveiligheid, Koning Albert ll laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
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Voor eensluidend uittreksel,
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