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Afwezig:

48. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PARKEERVERBOD IN DE HOLLEBEEK

Feiten en context

Er werd melding gedaan van de eigenaars van Hollebeek 9 dat er op zondag vaak verkeerd geparkeerd 
wordt in de Hollebeek, zodanig dat het voor de inwoners geen evidentie is om nog aan hun woning te 
geraken. Tevens parkeren de voertuigen zich tot op het nieuwe Hollebeekpad wat absoluut niet de 
bedoeling is en het onveilig maakt voor wandelaars, fietsers,.. 

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.

Het koninklijk besluit van 1 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 
plaatsingsvoorwaarden 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.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen



Artikel 1 
Op de Hollebeek geldt vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 9 (einde van de weg) langs beide 
zijden een volledig parkeerverbod.

Dit wordt gesignaleerd door:

- Verkeersborden E1
- De verkeerborden worden aangevuld met x-borden, Xa en Xb

Artikel 2 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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