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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING VAN 30-05-2016
Aanwezig: Bart Coopman,

voorz/tter-burgemeester

Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey/JanVerdoodt, Piet

Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts/

schepenen
schepen/OCMW-voorzitter

Kriste! Van Praet,

Jocelyn Bruggeman,

gemeentesecretaris

AANYULLEND VERKEERSREGLEMENT PATER VAN BEVERWEG, ZE
PARKEERVERBOD

Het college,
Feiten/context

o Geparkeerde wagens in de Pater Van Beverweg zijn hinderlijk voor het
in- en uitrijdend verkeer van het parkeerterrein van" warenhuis Lidl.

o Om het parkeerverbod rechtsgeldig te maken en handhaving'moqeliik te

maken, moet een aanvullend verkeersreglement opgemaakt'worden:

Juridische grond

o Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, § 2.
o De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119, 130 bis en 135 § 2.

o Het decreet van 16 mei 2008. betreffende de aanvullende reglementen
op^_het_wegverkeer en de plaatsing en bekostiging" van- 'de
verkeerstekens, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010.

0 lle-t,-.!??r?Lnl^JI<._BesÏ!t van,1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik"van-de

openbare weg.

o Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de

aanvuHende reglementen en de plaatsing en bekostig!

ng

verkeerstekens.
o

Het

ministerieel

besluit

van

11

oktober

1976

van

waarbij de

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de

verkeerstekens worden bepaald.

o De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister

van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen over "de
gemeentelijke aanvullende reglementen op" de politie over het
wegverkeer.

o Het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2013 houdende

delegatie bevoegdheid vaststellen aanvullende reglementen 'op "het

verkeer.

o Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Zemst.
o Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Motivering

0 De-pa^er.v?.n"Bevel'weg' zemst biedt toegang tot het parkeerterrein van
warenhuis Lidl,

o Er is een overeenkomst met Lidl tot gebruik van hun parkeerterrein door
bezoekers aan GC De Melkerij, na de openingsuren van Lidl.
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o

Lidl laat weten dat leveranciers moeilijk de parking op of af kunnen

rijden als er in Pater Van Beverweg wordt geparkeerd.
Budgettaire impact
o
De kostprijs van de nodige verkeerstekens.
Besluit:

Artikel l. Op de Pater Van Beverweg geldt: 'Het parkeren is verboden
langs beide zijden van de weg'. Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden
El, aangevuld met x-borden Xa, Xb en Xd.

Art. 2. De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten eraan die in strijd
zijn met het huidige reglement worden opgeheven.

Art. 3. Dit reglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

Art. 4. Dit aanvullend reglement wordt verzonden aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, de griffie van de rechtbank van eerste

aanleg in Brussel, de politierechtbank in Vilvoorde en de politiezone Kastze.
Namens het college,
1.0. gemeentesecretaris,
get. Jocelyn Bruggeman

De voorzitter-burgemeester,
get. Bart Coopman.

Voor eensluidend afschrift d.d. 31-05-2016,
De gemeenteseccetaus
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