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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 februari 2020

STADSONTWIKKELING

14 2020_GR_00045 Kasteelbrakelsesteenweg 216-230 - Aanvullend 
politiereglement – Parkeren voor personenwagens - 
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 Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; 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

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
In de Kasteelbrakelsesteenweg ter hoogte van huisnummers 216 tot en met 230 is er een 
parkeerhaven aan de zijde van de woningen. Hier staan verkeersborden E9a die parkeren voor alle 
wagens toelaat, ook voor (lichte) vrachtauto’s.

Bewoonster van Kasteelbrakelsesteenweg 216 is invalide en kan zich moeilijk verplaatsen. Afgelopen 
anderhalf jaar parkeert er regelmatig een lichte vrachtwagen voor haar raam waardoor er weinig tot 
geen lichtinval en zicht meer is in haar woning, aangezien mevrouw in een rijwoning woont. Mevrouw 
heeft meermaals gevraagd aan de eigenaar van de lichte vrachtwagen om zich op een andere plaats 
te parkeren, te meer omdat er verderop nog voldoende parkeerplaatsen zijn aan de weide waar geen 
woningen staan. De persoon in kwestie gaat hier niet op in.

De situatie is intussen geëscaleerd. De bewoonster en de eigenaar van de lichte vrachtwagen leven in 
een zeer gespannen situatie door dit conflict. De wijkinspecteur heeft meermaals getracht te 
bemiddelen, zonder resultaat. Als er niet ingegrepen wordt, kan dit leiden tot een zwaar burenconflict. 
De wijkinspecteur stelt als oplossing voor om de verkeersborden E9a te vervangen door 
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verkeersborden E9b zodat de politie hier kan verbaliseren, te meer omdat er op de straat nog 
voldoende ruimte is om een lichte vrachtwagen te parkeren.

E9b                           E9a

              

                               

Advies en motivering
Wij stellen voor om de verkeersborden E9a ter hoogte van huisnummers 230 t.e.m. 216 te vervangen 
door verkeersborden E9b waardoor parkeren uitsluitend wordt toegelaten voor motorfietsen, 
personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

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.
- Collegebeslissing van 7 februari 2020.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Advies
Politie
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de verkeersborden E9a ter hoogte van huisnummers 230 t.e.m. 
216 aan de Kasteelbrakelsesteenweg te vervangen door verkeersborden E9b met begin- en 
eindaanduiding. 

Artikel 2
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.
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Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00178 - Kasteelbrakelsesteenweg 216-230 - Aanvullend politiereglement – Parkeren 

voor personenwagens - 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


