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Tijdelijk verkeersreglement - tijdelijke uitbreiding zone gemeentelijke
parkeerkaart - August Hermansplein en Statiestraat

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Tom Covens, schepen;
mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul Laurijssen, schepen

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de gemeenteraad van 12 december 2017 werd het intern reglement voor de gemeentelijke
parkeerkaart goedgekeurd.
Tijdens de (voorbereiding van de) voorstellingen van Diamant! dient er voldoende ruimte
vrijgehouden te worden voor brandweerwagens omdat Kerkstraat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt.
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Hiervoor zal er een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden van maandag 23 september 2019
om 06.00 uur tot en met dinsdag 1 oktober 2019 om 17.00 uur op de parkeervakken langs de
spoorweg vanaf Statiestraat tot aan de brandweergebouwen en aan de parkeerplaatsen voor het
amfitheater (halve cirkel).
Om een parkeerstrook voor de brandweer te organiseren tijdens de voorstellingen, zullen er op
August Hermansplein 10 parkeerplaatsen (zijde Kerkstraat) vrij gehouden worden vanaf donderdag 26
september 2019 om 17.00 uur tot maandag 30 september 2019 om 08.00 uur.
In het laatste veiligheidsoverleg voor Diamant! van 3 september 2019 werd gevraagd om het intern
reglement voor de gemeente parkeerkaart tijdelijk uit te breiden naar bovenvernoemde plaatsen, op
bovenvernoemde tijdstippen.
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
Voor het wild-parkeren op het plein achter het gesticht alsook achteraan het gemeentehuis wordt er
een zone afgebakend waar parkeren met de gemeentelijke parkeerkaart is toegestaan.
Het intern reglement en de zones zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
op 30 oktober 2017 en op de gemeenteraad van 12 december 2017.
Tijdens de voorstellingen van Diamant! en tijdens de voorbereidingen hiervoor, is het noodzakelijk de
zone van de gemeentelijke parkeerkaart tijdelijk uit te breiden zodat de brandweer geen extra
vergunning nodig heeft om te kunnen parkeren op August Hermansplein en in Statiestraat.
Deze maatregel heeft betrekking op gemeentewegen en privé domein met openbaar karakter.

Besluit
Artikel 1
De zone van besluit '2017_CBS_02504 - Aanvullend verkeersreglement - Kerkstraat en Statiestraat
(plein achterzijde 't gesticht) - zone gemeentelijke parkeerkaart - Goedkeuring' en '2017_GR_00208 Aanvullend verkeersreglement - Kerkstraat en Statiestraat (plein achterzijde 't gesticht) - zone
gemeentelijke parkeerkaart - Goedkeuring' wordt tijdelijk uitgebreid om voldoende ruimte voor
brandweerwagens vrij te houden:
- er zal een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld worden van maandag 23 september 2019 om 06.00
uur tot en met dinsdag 1 oktober 2019 om 17.00 uur op de parkeervakken langs de spoorweg van
aan Statiestraat tot aan de brandweergebouwen en aan de parkeerplaatsen voor het amfitheater
(halve cirkel) door het aanbrengen van borden E3 met onderborden “op- en neerwaartse gerichte
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pijltjes” en met onderborden "op 23 september 2019 om 06.00 uur tot en met 1 oktober 2019 om
17.00 uur".
- om een parkeerstrook voor de brandweer te organiseren tijdens de voorstellingen, zullen er op
August Hermansplein 10 parkeerplaatsen (zijde Kerkstraat) vrij gehouden worden vanaf donderdag 26
september 2019 om 17.00 uur tot maandag 30 september 2019 om 08.00 uur door het invoeren van
een stilstaan- en parkeerverbod dat zal aangeduid worden met fig. E3 met onderborden “op- en
neerwaartse gerichte pijltjes” en met onderbord "van 26 september 2019 om 17.00 uur tot 30
september 2019 om 08.00 uur". Er zullen 10 plaatsen ingericht worden door verkeersborden E9a te
plaatsen met onderbord 'uitgezonderd brandweer'.
De correcte plaatsindeling op plan in bijlage.
Artikel 2
Het College gaat akkoord met deze tijdelijke uitbreiding zone gemeentelijke parkeerkaart tijdens de
momenten beschreven in artikel 1.
Artikel 3
De lokale politie en de brandweer zullen op de hoogte gebracht worden van deze beslissing.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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