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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 juni 2020

STADSONTWIKKELING

23 2020_GR_00142 Aanvullend politiereglement  - Médard-J. van den 
Weghestraat – Parkeer- en stilstaanverbod - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de 
heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; 
mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram 
Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa

Verontschuldigd:
mevrouw Leen Destoop

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door de gemeenteraad met:
- 29 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Yves Demanet; Mark Demesmaeker; Eva 
Demesmaeker; Bertrand Demiddeleer; Wim Demuylder; Valerie Hamelryck; Jeroen Hofmans; Nelly 
Lanis; Rogier Lindemans; Amber Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot; Christophe 
Merckx; Brigitte Moyson; Arno Pirolo; Sven Pletincx; Dieuwertje Poté; Johan Servé; Marc Sluys; Marc 
Snoeck; Benjamin Swalens; Nicky Van Acker; Louis Van Dionant; Dirk Van Heymbeeck; Hedwig Van 
Rossem; Bram Vandenbroecke
- 2 onthouding(en): André Gorgon; Pascal Saenen

Beschrijving
Aanleiding en doel
Alle straten binnen het historische ei bevinden zich in een parkeervrije zone. De zone wordt 
gesignaleerd door zonale verkeersborden aan de invalswegen van de zone. Een parkeervrije zone 
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houdt in dat auto’s nergens mogen parkeren, behalve op locaties waar dit expliciet wordt toegelaten 
door middel van parkeerverkeersborden E9a-E9i.

In de Médard-J. van den Weghestraat mag men aan de zijde van de pare huisnummers parkeren – 
hier staan immers verkeersborden E9 met begin- en eindaanduiding. Aan de zijde van de onpare 
huisnummers mag men dus niet parkeren.

Toch wordt er zeer frequent foutief geparkeerd, tot groot ongenoegen van bewoners en politie. 
Tijdens een periode van 5 maanden heeft de politie hier al meer dan 150 voertuigen geverbaliseerd. 
Het verbaliseren alleen brengt geen soelaas. Politie is vragende partij om hier bijkomende signalisatie 
te voorzien.

Juridisch kader:

De Wegcode stelt dat je een verbod niet dubbel mag signaleren. Langs de rand van de onpare 
huisnummers gele boordstenen verven of verkeersborden E1 (parkeerverbod) plaatsen mag dus niet. 
Parkeren is echter al verboden mits de parkeervrije zone binnen het historische ei.

In de Vanden Eeckhoudtstraat staat er aan het kruispunt met de Médard-J. van den Weghestraat een 
verkeersbord E1. Dit werd ooit foutief geplaatst en maakt de situatie nog onduidelijker. Dit 
verkeersbord is tegenstrijdig met de Wegcode en dient te worden verwijderd.

Advies en motivering
De Wegcode stelt dat je een verbod –in dit geval parkeerverbod- niet dubbel mag signaleren. Een 
oplossing zou zijn om verkeersborden E3 te plaatsen. Een verkeersbord E3 indiceert zowel een 
parkeer- als stilstaanverbod, en is niet tegenstrijdig met de Wegcode aangezien er momenteel geen 
stilstaanverbod geldt. 

Wij stellen om in de Médard-J. van den Weghestraat aan de zijde van de onpare huisnummers 
verkeersborden E3 (parkeer- en stilstaanverbod) aan te brengen conform het signalisatieplan in 
bijlage.

Opgelet, deze maatregel heeft twee negatieve implicaties:

1. Bewoners mogen niet meer aan de zijde van de onpare huisnummers stilstaan met de wagen 
om bijvoorbeeld boodschappen te laden en lossen.

2. De laatste jaren zetten wij sterk in op het verminderen van het aantal verkeersborden op ons 
grondgebied. Dit gaat in tegen dat principe.

Juridische gronden
- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.
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Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > B5 Bereikbare stad > 4 STOP-principe - Personenwagens

Advies
Politie
Gunstig advies
"Onze mening is dat de borden E3 kunnen helpen. Het zal in ieder geval voor alle weggebruikers 
duidelijk zijn dat er een parkeerverbod geldt. Van onze kant zullen we tolerant zijn voor bewoners die 
hun boodschappen lossen."

Besluit
Artikel 1
Akkoord om in de Médard-J. van den Weghestraat aan de zijde van de onpare huisnummers 
verkeersborden E3 (parkeer- en stilstaanverbod) met begin- en eindaanduiding aan te brengen 
conform het signalisatieplan in bijlage. 

Plaatsing van de verkeersborden wordt ingepland 2 weken na goedkeuring. 

Artikel 2
Akkoord om in de Vanden Eeckhoudtstraat ter hoogte van het kruispunt met de Médard-J. van den 
Weghestraat het verkeersbord E1 met beginaanduiding te verwijderen aangezien dit tegenstrijdig is 
met de Wegcode. 

Artikel 3
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties 
en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de 
voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Signalisatieplan Médard-J. van den Weghestraat.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00732 - Médard-J. van den Weghestraat - Aanvullend politiereglement – Parkeer- en 

stilstaanverbod - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


