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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V) en Stefan Van
Linden (SP.A), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), 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), Ria Maes (Onafhankelijk),
Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs
(CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA),
Tom De Wit (CD&V), Annick De Wever (CD&V) en Bert
Cools (N-VH), raadslid
Luc Schroyens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Joris Wachters (CD&V), schepen

TITEL
Agendapunt : Parkeerplaats personen handicap Europalaan
Motivering
Voorgeschiedenis
• Vraag van 18 oktober 2018 van bewoner Bouwerijstraat 3 om aan de
overkant van Europalaan 95 een parkeerplaats te krijgen voor
voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen
van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met
een handicap.
• De voorwaarden zijn:
-op een loopafstand van 100 meter van de woning van de
aanvrager mag geen voorbehouden parkeerplaats met
parkeerkaart zijn
-er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van
de aanvrager
-aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of
garage zijn
-de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben
bij afwezigheid van meerdere maanden dient het
gemeentebestuur verwittigd te worden zodat de plaats
tijdelijk kan afgesloten worden.
• Collegebesluit van 29 oktober 2018 waarin de aanvraag ontvankelijk is
verklaard en wordt verwezen naar de gemeenteraad.
Feiten en context
De aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden.
Bouwerijstraat 3 is op de hoek van de Europalaan. Europalaan 95 is net achter
de hoek van de Bouwerijstraat.
Juridische grond
• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
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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.
Argumentatie
Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan de vraag worden
goedgekeurd.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit
21 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), 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), Ria Maes
(Onafhankelijk), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V),
Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V), Annick De
Wever (CD&V) en Bert Cools (N-VH)

Artikel 1
de gemeenteraad beslist:
De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor voertuigen
gebruikt door personen met een handicap, Europalaan aan de overkant van
nr. 95, goed te keuren.
Artikel 2
De technische dienst plaatst verkeersbord E9 A met onderbord aan de
overkant van Europalaan 95.

Administratief centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00
BE15 0910 0008 7430

Namens de gemeenteraad

(get.) Luc Schroyens
algemeen directeur

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

Administratief centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 HEMIKSEM
Tel. (03)288 26 20
Fax (03)288 26 00
BE15 0910 0008 7430

