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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Bergenblokstraat:
twee bij komende parkeerplaatsen
Her Collece,

MOTIVERING

Voorgeschiedenis
e-mail van 14 mei 2019 van de politiezone Wokra met aanvullend reglement voor twee
bijkomende parkeerplaatsen in de Bergenblokstraat.
Feiten en context
De politiezone Wokra maakt een aanvullend reglement voor het aanbrengen van twee
bijkomende parkeerplaatsen in de Bergenblokstraat over, tussen de opritten van de
woningen 73 en 75, n.a.v. de vraag van de burgemeester wegens het gebrek aan
parkeerplaatsen.

Juridische gronden

.

De wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

.

Het Koninklijk Besluit van

I

december 1975 houdende algemeen reglement op de

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

.
.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

.

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.

.
o
¡

De Nieuwe Gemeentewet artikels 1 19 en 135 52.1'.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april2009.
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.

Argumentatie

¡

ln de

Bergenblokstraat

is er gebrek aan parkeergelegenheid ter hoogte van

de

nummers 73 en75.

. De burgemeester vraagt om twee

bijkomende parkeerplaatsen

Bergenblokstraat, tussen de opritten van woningen 73 en 75, aan te brengen.

.

De maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

in

de

a

De evolutie van de lokale omstandigheden vereist een aanpassing van

het

reglement.

Beslurt
Artikel I

Het aanvullend reglement aangaande het wegverkeer op

de

gemeentewegen, gewijzigd op 27 september 2017, houdende de
invoering van het geschrankt parkeren in de Bergenblokstraat, wordt
opgeheven.

Artikel2

ln de Bergenblokstraat

wordt het geschrankt parkeren zodanig
parkeren
georganiseerd dat het
verboden wordt:
pare kant tussen de Kerkbergstraat en de Lange Eikstraat:
vanaf de Kerkbergstraat tot aan de Bergstraat,
vanaf de Bergstraat tot 30 m voor de Kleine Bergstraat,

-

vanaf 40 m voor de wegversmalling tot 40 m voor de

Lange Eikstraat,
onpare kant tussen de Lange Eikstraat en de Kerkbergstraat:
vanaf de Lange Eikstraat tot net voorbij de inrit van woning
nr. 31,
vanaf 10 m voor de Valleistraat tot 6 m voor de inrit van
woning nr. 59,
vanaf de inrit van woning nr. 75 tot aan de Kerkbergstraat.

Artikel

3:

ln de Bergenblokstraat wordt een witte onderbroken streep als aslijn
venvijderd tussen de inritten van de woningen met
huisnummers 73 en 75.

Artikel4:

Deze parkeerorganisatie wordt aangeduid met verkeersborden E1 met
bijhorende pijlen, gele onderbroken streep, witte onderbroken streep en
gemarkeerde parkeervakken.
De wegversmalling wordt aangeduid met verkeersborden 819 en B.21.

ArtikelS:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit aanvullend
reglement bekend te maken via het digitaal loket van het Agentschap
Binnenlands Bestuur overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 201 7
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