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VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
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Aanwezig:
Koen Loete, burgemeester-voorzitter;
Freddy Depuydt, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’ HAESELEER en Danny SMESSAERT schepenen ;
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AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER: MARKT PARKEERVRIJ –
PROEFPROJECT VAN 21 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2017 / AANPASSING

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens .
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens .
Gelet op het gemeentedecreet ;
Overwegende dat de gemeenteraad van 26 juni 2017 besloten heeft om van 21 juli tem 31 augustus
2017 de Markt parkeervrij te maken als proefproject om de leefbaarheid terug te brengen in het
centrum ;
Overwegende het advies van de brandweer ;
Overwegende dat er een tussentijdse evaluatie is gehouden en er veel activiteiten doorgaan op de
parkeervrije markt, is het noodzakelijk om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
van 18 juli 2017 en 1 augustus 2017 te vervangen door huidig aanvullend reglement ;

BESLUIT:
Artikel 1
Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk
vastgestelde verkeerstekens.
Artikel 2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden
gedragen door de wegbeheerder.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden
verwijderd.
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Artikel 3

Zone 1 en 2:
- de toegang naar Kerkstraat blijft omwille van de bereikbaarheid van hulpdiensten
- E3 + onderbord “van 21/7 t.e.m. 31/8/2017: parkeervrij maken van het plein zodat er activiteiten
en terrasuitbreiding horeca indien gewenst kan zijn.
Zone 3: (incl. fietsmat groene arcering)
- E3 + Xa en Xb + onderbord “van 21/7 t.e.m. 31/8/2017”: vanaf Markt 2 tot en met Markt 16
- E9a + M1: ter hoogte van Markt 8 én Markt 12 tot en met Markt 16- fietsmatten
Op volgende plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door
mindervaliden en aangeduid door het verkeersbord E9a met het symbool dat voorkomt in art. 70.2.1.3c
van het verkeersreglement:
- Markt 36 rechterkant – 2 parkeerplaatsen
Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven C31a + M2
- van Lijnendraaierstraat naar N9.
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