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Afwezig:

5. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR INVOEREN VAN EEN PARKEERVERBOD VOOR 
VRACHTWAGENS EN BUSSEN LANGS DE OUDE STEENWEG

Feiten en context

Op 24 april 2019 vond een bewonersvergadering plaats waarin de verkeersproblematiek in 
gemeenteweg Oude Steenweg werd besproken. Uit het overleg werd de invoering van een 
parkeerverbod voor vrachtwagens als aangewezen verkeersmaatregel weerhouden. 

Deze maatregel werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 augustus 2019 
aan de hand van een tijdelijk politiereglement ingevoerd. 

Het college voerde deze maatregel reeds in aan de hand van een tijdelijk politiereglement. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om deze maatregel te bestendigen en het voorliggend aanvullend 
politiereglement goed te keuren. Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

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

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

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

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

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.

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.

Tussenkomsten



Er is een tussenkomst van raadslid Marc Bauwens. Voor een weergave van de tussenkomst en het 
antwoord wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Op de Oude Steenweg van 1 tot 10 langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: vrachtwagens en autobussen , uitgezonderd 
plaatselijk verkeer
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
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