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Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen
Zitting van 9 september 2019
Aanwezig
: R. Frans (Burgemeester), L. Bardyn (Schepen), L. Reyntjens (Schepen), V.
Nonneman (Schepen), S. Demartelaere (Schepen), H. Jongenelen (Schepen), S.
Denis (Algemeen Directeur)
Verontschuldigd :

___________________________________________________________________________

Volgnummer: 01.34
Aanvullend Reglement betreffende het opheffen van een mindervalideplaats op de Antwerpse
Steenweg ter hoogte van huisnummer 56.
Mobiliteit - N. De Cuyper
S. Demartelaere
Samenvatting
Goedkeuring van het aanvullend reglement betreffende het opheffen van een mindervalideplaats
op de Antwerpse Steenweg ter hoogte van huisnummer 56.
Feiten en doelstelling
De oorspronkelijke aanvrager Wohlken Werner van deze mindervalideplaats heeft contact
opgenomen met de Politiezone Noord. De aanvrager is verhuisd naar Antwerpen en wenst geen
gebruik meer te maken van de aangevraagde plaats. De mindervalideplaats mag bijgevolg dus
opgeheven worden.
Financiële weerslag
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Toepasselijke regelgeving
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de oorspronkelijke aanvrager Werner Wolken, verhuisd is;

Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen
en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg(en):
N114
Communicatie
De dienst adviseert de communicatie als volgt:
Interne communicatie: Een uittreksel van het besluit wordt aan de betrokken dienst
secretariaat en magazijn, via het verslag van het college van burgemeester en schepenen,
doorgegeven.
Externe communicatie: Een uittreksel van het besluit wordt via mail aan de betrokken dienst
politiezone Noord doorgegeven.
Besluit
Art. 1
Op de Antwerpse Steenweg ter hoogte van huisnummer 56 wordt volgende maatregel opgeheven:
het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9b
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc
Art. 2
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
het aanvullend reglement betreffende het instellen van een mindervalideplaats op de
Antwerpse Steenweg 56.
Art. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.

Namens het schepencollege,
Voor eensluidend uittreksel,

Denis Sandra.
Algemeen Directeur.

Frans Rik.
Burgemeester-Voorzitter.

