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DE GEMEENTERAAD,

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016 houdende het
retributiereglement omtrent parkeren in de blauwe zone in de gemeente Dilbeek;
Gelet op de aanvraag van enkele handelaars in de omgeving van de
Ninoofsesteenweg, H. Moeremanslaan en Rozenlaan om meer parkeerplaats vrij te
krijgen voor hun cliënteel;
Overwegende dat het invoeren van een blauwe zone met beperkte parkeerduur een
parkeerrotatie kan teweeg brengen;
Gelet op het advies van de verkeerscommissie van 9 maart 2017 om een blauwe
zone in te richten op de eerste parkeerstrook in de Rozenlaan, op het plein in de
H. Moeremanslaan en op een klein stukje van de parkeerstrook op de N8 van
huisnummer 86 tot 100;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 3 april
2017 waarin het advies van de verkeerscommissie bevestigd wordt;
Overwegende dat via het retributiereglement blauwe zone bepaald wordt dat
parkeerplaatsen voor mindervaliden vrijgesteld zijn van de beperking in parkeerduur;
Overwegende dat het retributiereglement blauwe zone bepaalt dat er maximaal één
bewonerskaart wordt afgeleverd aan personen die gedomicilieerd zijn in de zone
waar de beperkte parkeerkaart van kracht is;
Overwegende dat voor het instellen van een blauwe zone een aanvullend
verkeersreglement dient getroffen te worden;
BESLUIT: met algemene stemmen

ARTIKEL 1.- Het instellen van een blauwe zone langs de Ninoofsesteenweg van
huisnummer 86 tot 100, op het plein in de H. Moeremanslaan en langs de eerste
parkeerstrook in de Rozenlaan, komende van de N8 te Dilbeek wordt goedgekeurd.
ARTIKEL 2.- De reglementering wordt er als volgt bepaald:
- De parkeerduur wordt er beperkt tot 2 uur.
- Het gebruik van de schijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot
18 uur. Er dient geen parkeerschijf te worden gelegd op zondagen en feestdagen,
inclusief 11 juli.
- Het begin en einde van deze zone wordt aangeduid met de verkeersborden met
zonale geldigheid E9b, waarop de afbeelding van een parkeerschijf wordt
weergegeven, aangevuld met de vermelding van de maximale parkeerduur van 2 uur
en “uitgezonderd bewoners”.
ARTIKEL 3.- Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
ARTIKEL 4.- Dit besluit zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website,
conform artikel 186 van het Gemeentedecreet.
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