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Afwezig:

13.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE
PARKEERPROBLEMATIEK "DE SPAR" IN ETIKHOVE.
Feiten en context
Naar aanleiding van de parkeerproblematiek rond de Spar in Etikhove, eigendom van S&V Projects, p/a
Valerie Vandaele, Berkenstraat 1 te 9680 Maarkedal, moeten op het grondgebied van de gemeente
Maarkedal voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare
wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
De bewoners van de appartementen parkeren zich constant op de parkingplaatsen langs de straat,
alsook op de privé-parking van de Spar, hoewel er een bewonersparking aanwezig is van 4 wagens.
Daardoor moeten de leveranciers van de winkel telkens op straat blijven staan gedurende hun levering.
Na advies van de politie en eerdere besprekingen op het college van 2 en 9 juli 2019, lijkt een zone van
kortparkeren de beste oplossing. Deze zone moet toelaten dat er 5 à 10 minuten kan geparkeerd
worden.
Dit kan als volgt gesignaleerd worden: verkeersbord E9 bij begin en einde van de 1ste 2 parkeerstroken
langs de kant van de Berkenstraat plaatsen, voorzien van begin- en eindpijlen en onderbord “5” of “10
minuten”.
Dit tijdelijk reglement zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van september voorgelegd worden; in
de vorm van een aanvullend reglement.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
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 de bekostiging van de verkeerstekens.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de parkeerproblematiek rond de Spar in Etikhove worden volgende maatregelen
genomen:
Plaatsen van 2 verkeersborden E9 bij begin en einde van de parkeerstrook (1ste 2 parkeerplaatsen dichtst
bij de ingang van de winkel), begin- en eindpijlen en onderborden “5 à 10 minuten”
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
-

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)
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