
 

 

Zitting van maandag 31 augustus 2020 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

De algemeen directeur, get. Jacobus Anton De voorzitter, get. Bert Maertens 

  

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

Jacobus Anton 

                   De burgemeester 

 

 

 

 

                     Maertens Bert 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Tegenwoordig: Bert Maertens: voorzitter 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

27. Aanvullend verkeersreglement nav parkeerverbod in de Noordkaai. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Decreet Lokaal Bestuur 
-  Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 

-  Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 

19.06.2006 

-  Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 

en schepenen in de gemeenteraad van 8/6/2009 

-  Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens 

Feiten en motivering: 

-  In de Noordkaai werden collectorwerken uitgevoerd. 

- Er wordt vastgesteld dat aanhangwagens van vrachtwagens geparkeerd staan langs de heraangelegde weg. 

Er wordt door vrachtwagens gemanoeuvreerd in de berm om deze aanhangwagens op te pikken. In deze 

berm ligt de koker van de Mandel. Deze is niet bestand tegen dergelijke toestanden. Ook de berm wordt 

volledig kapot gereden. Soms staan tot 15 aanhangwagens op een rij geparkeerd. Dit is een lengte van 

ongeveer 150 m, waarlangs kruisend vrachtverkeer passeert. Ook voor de verkeersveiligheid is dit niet aan te 

raden. 

- Er werd vastgesteld dat de vrachtwagens betrokken zijn bij een naburig bedrijf. Zij gebruiken deze berm als 

permanente parkeerplaats voor hun vrachtwagens. Herhaaldelijk overleg, zowel vanuit de stad, als vanuit de 

Vlaamse Waterweg, met betrokken bedrijf heeft geen enkel resultaat. Hierop werden betonblokken geplaatst 

in de berm om het parkeren fysisch onmogelijk te maken. Er wordt vastgesteld dat deze onvoldoende zijn en 

weggeschoven worden om toch op de berm te kunnen parkeren. Er is dus wel degelijk noodzaak om hier een 

officieel parkeerverbod in te voeren. 

-  Hiervoor werd op 22 juni 2020 een aanvullend reglement goedgekeurd. 

- Aangezien de vrachtwagens nu aan de overzijde van de straat geparkeerd staan en naburige bedrijven 

hiervan hinder ondervinden dringt een nieuw aanvullend reglement zich op.  

- Het aanvullend verkeersreglement dd. 22/6/2020 betreffende de Noordkaai wordt hierbij ingetrokken en 

vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

BESLUIT: 



Art. 1 –  Langs de Noordkaai is het verboden te parkeren vanaf de woonboot ter hoogte van nr. 16-1 tot aan de 
laad- en loszone t.h.v. nr. 13, dit aan weerszijden van de Noordkaai. 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E1 aangevuld met onderborden van het type X. 

 

Art. 2 – Het aanvullend verkeersreglement dd. 22/6/2020 betreffende de Noordkaai wordt hierbij ingetrokken en 

vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

 

Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
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