UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Besloten zitting van 8 maart 2016

Aanwezig :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’ HAESELEER en Danny SMESSAERT schepenen ;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris
AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER :
BLAUWE ZONE – BETALENDE ZONE
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
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 gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2011 waarin de
betalende en blauwe zones worden omschreven;
Overwegende dat de parking ballon wordt ingeschakeld als fietsparking en parking voor autodelen en
mindervalide;
Overwegende dat parking d’Hondt en de aanpalende parkeerplaatsen Oostveldstraat buiten het
kernwinkelgebied liggen;

Vervolg college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2016
BESLUIT:
Artikel 1
De betalend zone wordt blauwe zone: ZE9bT en ZE9bT/
- Parking ballon
- Parking d’ Hondt
- Oostveldstraat tussen N9 en Hospitaalstraat
- K. Astridplein vanaf huisnummer 22 tot aan Zuidmoerstraat.
Artikel 2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden
gedragen door de wegbeheerder.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden
verwijderd.
Artikel 3
Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk
vastgestelde verkeerstekens.
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