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TITEL
Agendapunt : Aanpassen verkeersreglement Depotstraat
Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraadsbesluit van 16 juni en 24 november 1994 waarbij het
verkeersreglement van de Depotstraat wordt goedgekeurd
• Gemeenteraadsbesluit van 18 september 2013 waarbij het
verkeersreglement in de Depotstraat wordt aangepast (verkeersbord
doodlopende straat)
Feiten en context
In de Depotstraat is er een probleem met parkeren. Auto's die buiten de
voorziene parkeervakken worden geplaatst hinderen de andere
weggebruikers en de bewoners bij in- en uitrijden van hun garage.
Juridische grond
•KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer
•KB van 1 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
•Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
•Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
•Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
•Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
•Gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Argumentatie
In de Depotstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde
van de poort van het abdijpark tot de ingang van huisnummer 1 en aan de
even zijde van het kruispunt met de St. Bernardsesteenweg tot huisnummer 2
en van het kruispunt met de Kruishoevewijk tot huisnummer 26. De
verkeersborden E1, voorzien van een onderbord worden geplaatst.

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), Agnes Salden (VLAAMS BELANG),
Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs
(CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en
Annick De Wever (CD&V)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist alle voorgaande beslissingen van de gemeenteraad
met betrekking tot het aanvullend reglement op het verkeer in de Depotstraat
op te heffen en te vervangen door volgende bepalingen :
Artikel 2
In de Depotstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde
van de poort van het abdijpark tot de ingang van huisnummer 1 en aan de
even zijde van het kruispunt met de St. Bernardsesteenweg tot huisnummer 2
en van het kruispunt met de Kruishoevewijk tot huisnummer 26. De
verkeersborden E1, voorzien van een onderbord worden geplaatst.
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