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Tijdelijk verkeersreglement - parking pleintje Fortstraat drie parkeerplaatsen
voorbehouden voor plaatsing marktwagen

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen,
schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens,
schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
krijgt van het college d.d. 3 november 2020 de
toelating om een standplaats voor ambulante handel (foodtruck/pizza) te Fortstraat (enkele
parkeerplaatsen op de parking aan Fortstraat, zijde van Stationssteenweg) te bekomen voor het
plaatsen van een marktvoertuig elke vrijdagavond.
Ze vragen hiervoor verkeerstechnische maatregelen te Fortstraat vanaf 20 november 2020.
Het marktvoertuig moet kunnen staan voor de eerstvolgende gemeenteraad.
Er zal nog een aanvullend verkeersreglement worden opgesteld om deze standplaats permanent elke
vrijdagavond vrij te houden.
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Juridische grond
De Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
Het Koninklijk Besluit van 01 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
plaatsmgsvoorwaarden 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 Nieuwe Gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.

Argumentatie

___

Vanaf 20 november 2020 komt foodtruck®BB|^Welke vrijdagavond met een kraam (lengte
6,7m) staan op het pleintje in Fortstraat. Het kraam dient geplaatst te worden waar er geen hinder
wordt veroorzaakt en waar er aansluiting voor elektriciteit is.
Hiervoor moet een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd worden op een gedeelte (3 parkeerplaatsen
aan zijde Stationssteenweg) van Fortstraat (pleintje).
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Op de parking aan Fortstraat, zijde van Stationssteenweg, dienen de eerste drie parkeerplaatsen elke
vrijdagavond van 16.30 uur tot 20.30 uur voorbehouden te worden voor de plaatsing van een
marktwagen.
Dit tijdelijk reglement gaat in vanaf 20 november 2020 totdat de beleidsadviseur mobiliteit een
aanvullend verkeersreglement heeft opgesteld om dit reglement permanent te maken en mits
goedkeuring door de gemeenteraad.

Artikel 2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E9a met onderbord
'Uitgezonderd vrijdag van 16.30 uur tot 20.30 uur, uitgezonderd marktwagen'.

Artikel 3
De nodige signalisatie zal door team Facility geplaatst en weggenomen worden.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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;
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