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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Kerkhofstraat ter hoogte
van ingang begraafplaats - parkeerplaats voor mindervaliden

13.

Her Couece,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
Verslag van 15 april2019 van de politiezone Wokra met voorstel aanvullend reglement
voor het invoeren van een parkeerplaats voor mindervaliden aan begraafplaats gelegen
in de Kerkhofstraat te Wezembeek-Oppem.
Feiten en context
De politiezone Wokra geeft, naar aanleiding van de vraag om een parkeerplaats voor
mindervaliden te voorzien in de onmiddellijke omgeving van de begraafplaats, een
gunstig advies en stelt voor om een aanvullend reglement dienaangaande goed te
keuren.

Juridische gronden

.

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

o

Koninklijk besluit van I 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
bijzondere plaatsingsvoonrvaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

o
.

en

de

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 92.1'.
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.

Advies
De politie heeft de plaatsgesteldheid in de nabije omgeving van het kerkhof onderzocht.

Ter plaatse blijkt dat de laatste dwarse parkeerplaats ter hoogte van de ingang van de
begraafplaats zich het beste leent om voor te behouden voor mindervaliden.

Argumentatie
De maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
De evolutie van de lokale omstandigheden vereist een aanpassing van het reglement
Het gemeentebestuur vraagt om ter hoogte van de ingang van de begraafplaats in de

Kerkhofstraat een parkeerplaats voor mindervaliden in te richten. Er is nog geen
parkeerplaats voor mindervaliden aanwezig en de parkeerplaatsen zijn op sommige
momenten overwegend bezet.
Beslurr
Artikel

1:

Een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden te voorzien in de
Kerkhofstraat, op het laatste dwarse parkeervak voor de ingang van de
begraafplaats.

Artikel2:

De reglementering als volgt aan te duiden: voor het laatste dwarse
parkeervak een bord E9i plaatsen eventueel in combinatie met een wit
gemarkeerd parkeervak, opgevuld in blauwe kleur.

Artikel 3:

Dit aanvullend reglement wordt meegedeeld via het digitaal loket van het
Agentschap Binnenlands Bestuur.
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