uittreksel u¡t het reg¡ster
van het college van burgemeester en schepenen
CE NTRU¡\4STAD
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College van burgemeester en schepenen
dinsdag 2 april2O19

Mobiliteit & Werken - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - elektrische
laadpalen.
Aanwezig
Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Danny
Smessaert, Meike Van Grembergen

BEVOEGDHE¡D

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER
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.
De wet betreffende de politie op het wegverkeer
Het ministerieel besluit van 1 I oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoon¡vaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals deze tot op
heden gewijzigd.

De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 geeft uitleg over de aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 omschrijft de aanvullende reglementen en
de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Het decreet van l6 mei 2008 geeft aan hoe de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens verloopt.
Het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2018 heeft het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer inzake elektrische laadpalen parking Sportpark en parking Oostveld
goedgekeurd. De elektrische laadpaal parking Sportpark krijgt een andere plaats waardoor dit
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor parking Sportpark wordt opgeheven.
MOTIVERING
De hierna voorziene maatregel heeft toepassing op een gemeenteweg.

Het aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
Er worden elektrische laadpalen geplaatst:

-

parking Sportpark krijgt andere plaats
Zuidmoerstraat 136 (aan Zuiderzon)
parking Raamstraat.

ADVIES

I
FINAN CIËLE VERANTWOORDING

Plaatsen van verkeersbolden.

BESLISSING
Artikel 1

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk
vastgestelde verkeerstekens.

Artikel2

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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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.

Artikel3
Parking Sportpark
E9a + onderbord symbool elektrische voertuig en afbeelding auto (licht groene bol)

Zuidmoerstraat ter hoogte van huisnummer 136
E9a + onderbord symbool elektrische voertuig en afbeelding auto + onderbord parkeerschijf

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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Parking Raamstraat (licht groene bol)
E9a + onderbord symbool elektrische voertuig en afbeelding auto + onderbord betalend

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt.
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Namens het college,
Luc Vandevelde
bu rgemeester-voorzitter

Meike Van Grembergen

algemeen directeur
Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,

de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt,
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