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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 augustus 2020

STADSONTWIKKELING

39 2020_CBS_01075 Ninoofsesteenweg nr. 4 – Tijdelijk aanvullend 
politiereglement (regularisatie)  - Parkeerplaats voor 
personen met een handicap verplaatsen naar nr. 8 - 
Goedkeuring

Samenstelling:

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

Verontschuldigd:
mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Pieter Busselot; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
Om de wettelijke afstandsregels m.b.t. Covid-19 te respecteren werd gevraagd om de parkeerplaats 
voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 4 te verplaatsen naar huisnummer 8. 

Advies en motivering
De parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 4 wordt verplaatst naar huisnummer 8. De 
verkeersborden E9 rolstoelicoon en beginpijl met afstandsbepaling “6 meter” worden tijdelijk op voet 
geplaatst. 

Gezien de tijdelijk aard van deze maatregel worden er geen wegmarkeringen aangebracht. De vaste 
signalisatiepaal blijft staan zodat de verkeersborden later snel teruggeplaatst kunnen 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 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > B5 Bereikbare stad > 4 STOP-principe - Personenwagens

Besluit
Artikel 1
Akkoord om de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Ninoofsesteenweg 
huisnummer 4 tijdelijk te verplaatsen naar huisnummer 8. De verkeersborden worden tijdelijk op voet 
geplaatst. 

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


