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Tijdelijk verkeersreglement -voorafgaand het aanvullend reglement parkeerplaatsen elektrische voertuigen August Hermansplein - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten,
schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens, schepen; de heer Ferdi Heylen;
mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Geils, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Op het August Hermansplein worden 2 parkeerplaatsen ingericht voor het parkeren en opladen van
elektrische voertuigen. Voorafgaand het goedkeuren van het aanvullend reglement wordt hiervoor een
tijdelijk verkeersreglement opgesteld welke ingaat vanaf 14 juli tot het in voege gaan van het
aanvullend reglement. Deze plaatsen zijn gelegen vlak naast de oplaadpaal.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de mmimumafmetingen en de bijzondere
piaatsmgsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet.

Argumentatie
De parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's wordt ingericht op de twee
parkeerplaatsen net naast de iaadpaal, de eerste telkens van het vierde en vijfde parkeervak
beginnend van de kant Kerkstraat.

Besluit
Artikel 1
Vanaf 14 juli 2020 tot het m voege gaan van het aanvullend reglement zal op het August
Hermansplem, ter hoogte van de Iaadpaal, aan de eerste parkingplaats van het vierde en vijfde
parkeervak beginnend van aan de Kerkstraat, "voorbehouden voor elektrische voertuigen" ingevoerd
worden.

Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E 9a met onderbord waarop
het symbool afgebeeld is dat het parkeren wordt voorbehouden voor elektrische voertuigen.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de beleidsadviseur mobiliteit om dit verder op te volgen qua
ingebruikname en communicatie hierover.

Artikel 4
De nodige signalisatie zal door de dienst facility van de gemeente Nijlen geplaatst worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Muikens

burgemeester
Paul Verbeeck

Voor eensluidend afschrift
algemeen directeur
Iris Muikens

burgemeester
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