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Aanwezig :
Verfaillie Jan, Sticker Pascal, Mouton Celine, Delva Nathalie, schepenen ;
Roose Peter, burgemeester ;
Bultheel Luc, Vandaele Nadine, Haelewyck Mario, Mestdagh Peter, Kesteloot Dirk, Vetters Jan,
Vanlouwe Wouter, Stubbe Marieke, Rabaey Katrien, Bel Jonas, Loose Pieter, Hoste Guido,
Dezeure Lies, Dekeyser Matthijs, gemeenteraadsleden ;
Goens Jef, gemeenteraadsvoorzitter ;
Pilet Anja, voorzitter ocmw ;
Jonckheere Joke, secretaris
Aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van parkeerplaatsen met beperkte
parkeerduur van 30 minuten in de Karel Coggelaan en op de Houtmarkt - vaststelling
Dossierbeheerder
Bevoegde schepen(en)

Leeman Caroline
Roose Peter

Geviseerd door
Toegelicht door

Peter Roose

Juridisch kader
-

Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en aanvullende besluiten
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en aanvullende besluiten
Ministerieel rondschrijven betreffende aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009

Relevante documenten
-

Verslag van de verkeerscommissie d.d. 19 januari 2018

Feiten, context, argumentatie
De in- en uitgang van de lagere school van het Bisschoppelijk College werd verplaatst van de
Abdijstraat naar het Rösrathplein.
Hierdoor dringen bepaalde veranderingen zich op. Er worden infrastructurele aanpassingen
uitgevoerd op het Rösrathplein. De 4 dwarse parkings worden geëlimineerd zodat kinderen veilig in-

en uit de school raken. Er worden paaltjes geplaatst zodat ouders niet op het aldus ontstane pleintje
rijden om hun kinderen af te zetten en aldus andere kinderen in gevaar brengen.
Er worden enkele plaatsen voor kortparkeren gecreëerd zodat ouders op een veilige, wettelijke
manier kinderen kunnen afzetten en ophalen.
Beraadslaging
Dirk Kesteloot vraagt naar de reden van verschil in beperkte parkeertijd namelijk in de D.
Dehaenelaan 10 minuten, en rond het college 30 minuten. Peter Roose bevestigt dat dit te evalueren
is.
Op de vraag van Matthijs Dekeyser of dit ook zaterdag geldig is, bevestigt Peter Roose dat dit enkel
tijdens schooldagen geldt, tussen 7u30 en 19u.
Eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1: In de Karel Coggelaan, worden volgende parkings ingericht met beperkte parkeertijd van 30
minuten:
- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 27.
- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 31.
- De twee dwarse parkeerplaatsen, naast het plantvak ter hoogte van het kruispunt K.
Coggelaan - Kaaiplaats Noord
Dit wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeerstekens E9A met onderbord GVIIC “30 min”
en bijhorende pijlen.
Artikel 2: Op de Houtmarkt worden volgende parkings ingericht met beperkte parkeertijd van 30
minuten:
- Aan de noordzijde: de eerste twee langsparkings komende van de Karel Coggelaan
- aan de zuidzijde, de eerste twee parkings komende van de Karel Coggelaan
Dit wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeerstekens E9A met onderbord GVIIC “30 min”
en bijhorende pijlen.

