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TITEL 

Agendapunt : Aanleg parkeerplaats personen handicap Callebeekveer 

  

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen van een 

parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.  

Collegebesluit van 15 mei 2017 in verband met aanleg parkeerplaats 

handicap aan Callebeekveer. 

 

Feiten en context 

Callebeekveer wordt veel gebruikt voor school- en werkverkeer mar ook door 

toeristen.  Het gebruik zal nog verhogen met de komst van de waterbus.  Het is 

nodig om bij de parkeerplaatsen één plaats voor te behouden voor 

voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

Het college besliste deze parkeerplaats aan te leggen aan Scheldeboord 34 

maar verder onderzoek wees uit dat het beter is de laatste plaats van de 

parking te nemen. 

 

Juridische grond 

KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 

KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen van 

plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens. 

Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende 

verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens. 

Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de minimumvoorwaarden 

voor het bekomen van een parkeerplaats voor de woning voor voertuigen 

gebruikt door personen met een handicap. 

Gemeentedecreet. 

 

Advies 

Er is geen advies nodig. 
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Argumentatie 

Om personen met een handicap de mogelijkheid te geven om dicht bij de 

aanlegsteiger van het veer te parkeren, wordt de laatste parkeerplaats van 

de parking aan Scheldeboord voorbehouden als parkeerplaats voor 

voertuigen gebruikt door personen met een handicap.   

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen. 

 

Besluit 

 

18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen 

Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert 

(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS 

BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke 

Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), 

Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V) 

 

 

Artikel 1 

de gemeenteraad beslist: 

de laatste parkeerplaats van de parking aan Scheldeboord voor te behouden 

voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

 

Artikel 2 

De uitvoerende technische dienst plaatst het verkeersbord E 9 a met 

pictogram 'parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met 

handicap'. 
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