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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 21 mei 2021

STADSONTWIKKELING

22 2021_CBS_00707 Tijdelijk aanvullend politiereglement  - Parking De 
Gooikenaar - parkeerverbod - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; de heer Johan Servé; de heer Pieter 
Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Marijke Ceunen; de 
heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dieuwertje Poté

Beschrijving
Aanleiding en doel
De laatste tijd wordt er frequent gesluikstort aan de glasbollen. In de bocht van parking De 
Gooikenaar ter hoogte van de glasbollen staan regelmatig wagens geparkeerd. Deze foutparkeerders 
blokkeren de enige plaats waar de camera kan gezet worden voor toezicht op het sluikstorten aan de 
glasbollen.

Advies en motivering
De problematiek werd aangekaart tijdens een structureel overleg met de politie. Politie ziet geen 
probleem met het feit dat wagens zich hier parkeren, aangezien deze de doorgang niet belemmeren. 
Anderzijds stelt de Wegcode dat men hier niet mag parkeren omdat er geen 3,00m rijbaan overblijft, 
dus politie kan hier nu reeds optreden. 

Er zijn drie opties: 

1. We brengen gele onderbroken boordstenen aan in de bocht om duidelijker (dubbel) aan te 
geven dat men hier niet mag parkeren. 

2. Op het moment dat de camera hier geplaatst moet worden, kan men hier een tijdelijk 
parkeerverbod E1 op voet plaatsen om duidelijker (dubbel) aan te geven dat men hier niet 
mag parkeren.

3. We doen geen aanpassingen, aangezien de Wegcode nu reeds duidelijk stelt dat men hier niet 
mag parkeren. Indien we dit hier dubbel aanduiden, scheppen we precedenten.

Wij stellen voor om niet in te gaan op de vraag om het parkeerverbod dubbel aan te duiden (optie 3). 

Juridische gronden
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- 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 van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.   

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017                                                                              
     

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

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

Besluit
Artikel 1
Het college gaat akkoord om in de bocht van parking De Gooikenaar ter hoogte van de glasbollen gele 
onderbroken boordstenen aan te brengen om aan te duiden dat men hier niet mag parkeren. 

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

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


