
 

 

Zitting van maandag 07 december 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:  

 

 

33. Aanvullend verkeersreglement nav. parkeerverbod Ardooisestraat 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Decreet Lokaal Bestuur 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  In de COWM dd. 28/2/2019 werden procedures voor het beoordelen van aanvragen voor het aanbrengen 
van parkeerverbod goedgekeurd. 

Feiten en motivering 

- Langs de Ardooisestraat thv. nr. 71 wordt meer en meer geparkeerd in de grasberm naast het fietspad. Dit 
leidt tot gevaarlijke situaties voor de fietsers gezien dit een fietspad in twee richtingen is en dit net in een 
bocht is. 

- Volgens de procedure is dit een algemene verkeerssituatie die dient onderzocht te worden.  
- Er parkeren nu ook camionettes in de berm die ook deels het fietspad innemen. 

 

 
  

- Artikel 2.3.10  van het politiereglement vermeldt dat deze bermen onderdeel zijn van het openbaar domein 
van de stad. Het is bijgevolg verboden om hierop te parkeren of er schade aan toe te brengen.   

- Een passende reglementering dient opgemaakt te worden.   

Advies dienst mobiliteit: 
Parkeerverbodsborden E1 plaatsen vanaf einde haag tot aan inrit naar huisnummer 84. 



BESLUIT: 

Art. 1 – In de Ardooisestraat wordt het parkeren verboden tussen inrit naar huisnummer 84 en huisnummer 73 
aan de kant van de pare huisnummers. 

Art. 2 – De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van parkeerverbodsborden E1 met onderbord 

van het typeX. 

Art. 3 – Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden en met politiestraffen gestraft worden.  

Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid worden overgemaakt. 
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