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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 3 april 2020

STADSONTWIKKELING

16 2020_CBS_00495 Graankaai - Tijdelijk aanvullend politiereglement – 
Parkeren uitbreiden aan de kant van het Kanaal - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer 
Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; 
mevrouw Marijke Ceunen; mevrouw Sonia Christiaens, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
In 2018 werd er een parkeer- en circulatieplan ingevoerd rondom Nederhem en omliggende straten. 

In de Graankaai werd o.a. eenrichtingsverkeer ingevoerd in het deel tussen de rotonde en Nederhem. 
Op de eerste 40 meter komende van de rotonde geldt er een parkeerverbod. Politie is vragende partij 
om het parkeren hier uit te breiden. 

Dankzij het afschaffen van tweerichtingsverkeer is er voldoende ruimte om hier parkeren toe te laten.

Advies en motivering
In dit gedeelte is er een toegang naar het sas. Op de poort staat een verkeersbord E3 waardoor het 
duidelijk is dan men hier niet mag parkeren. Overigens winnen we zo’n 4 a 5 parkeerplaatsen.

We stellen aan het college van burgemeester en schepenen voor om dit tijdelijk aanvullend 
politiereglement goed te keuren conform het signalisatieplan in bijlage. Het tijdelijk karakter van het 
reglement heeft te maken met het feit dat wanneer de fietssnelweg hier wordt aangelegd het 
parkeren in de Graankaai moet herbekeken worden. 

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 
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plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Beleidsinformatie
3 - Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur > 1 - Een goed onderhouden, 
veilig en toegankelijk openbaar domein > 1 - inrichting en onderhoud weginfrastructuur

Advies
Politie
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Akkoord om in de Graankaai aan de zijde van het Kanaal het parkeren uit te breiden komende van de 
rotonde conform het signalisatieplan in bijlage. Deze maatregel wordt gesignaleerd door 
verkeersborden E9b. 

Plaatsing van de verkeersborden in te plannen 2 weken na goedkeuring.

Artikel 2
Een afschrift van dit tijdelijk aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde 
instanties.

Bijlagen
1. Signalisatieplan Graankaai.pdf

Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00105 - Aanvullend politiereglement  - Omgeving Nederhem - Circulatiemaatregelen - 

Goedkeuring
 2018_GR_00117 - Aanvullend politiereglement  - Omgeving Nederhem - Parkeermaatregelen - 

Instellen parkeerregimes - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

     
Waarnemend Algemeen Directeur
Sonia Christiaens

Burgemeester
Marc Snoeck


