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Tijdelijk verkeersreglement - testopstelling fietsenparking op parkeerstrook
Klokkenlaan van 16 september 2019 tot en met 20 december 2019

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
Vraag van Ilse Devalck, directie van Goezo! Klokkenlaan te Nijlen om een testopstelling
(fietsenparking op parkeerstrook) in te voeren in Klokkenlaan t.h.v. de ingang van de kleuterschool parkeerstrook aan de overkant van Klokkenlaan nr. 10 - tweede parkeerstrook in het doodlopende
gedeelte Klokkenlaan - van 16 september 2019 (start week van de mobiliteit) tot en met 20 december
2019.
De fietsenparking op deze parkeerstrook zou afgezet worden met nadars. De parking is toegankelijk
voor fietsers vanaf de straatkant, voetgangers kunnen langs de kant van het voetpad eruit of erin
wandelen.
Op het einde van deze periode wordt de testopstelling uitgebreid geëvalueerd.
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Als na enkele dagen of weken blijkt dat deze opstelling geen succes is, kan deze vroeger verwijderd
worden.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
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 minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden 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 decreet lokaal bestuur.
Argumentatie
De testopstelling (fietsenparking op parkeerstrook) in Klokkenlaan zal geplaatst worden van
16 september 2019 tot en met 20 december 2019.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen.

Besluit
Artikel 1
Voor de testopstelling (fietsenparking op parkeerstrook) in Klokkenlaan, wordt de parkeerstrook
vrijgehouden in Klokkenlaan aan de overkant van huisnummer 10 - tweede parkeerstrook in het
doodlopende gedeelte aan de ingang van de kleuterschool - van 16 september 2019 tot en met 20
december 2019.
Om deze maatregelen in voege te stellen zal er een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd
worden door het plaatsen van borden fig. E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte pijltjes”
en onderborden “uitgezonderd politietoelating van 16 september 2019 tot en met 20 december 2019".
Artikel 2
De nodige verkeersborden worden geplaatst en weggehaald door team facility.
De nadars op de parkeerstrook worden geplaatst en weggehaald door GOEZO! Klokkenlaan.
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