
 

 

Zitting van maandag 27 april 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:  

 

 

3. Aanvullende verkeersregeling nav parkeerverbod Stuivenbergstraat. 

 

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 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  Beslissing Gemeenteraad dd. 5/10/2009 tot het inrichten van parkeervakken. 

- Beslissing schepencollege dd. 19/08/2019. 

Feiten en motivering: 

-  In de Stuivenbergstraat zijn parkeervakken gemarkeerd.  

- Er wordt vastgesteld dat heel vaak ook buiten deze parkeervakken geparkeerd wordt. Dit leidt tot problemen 

met doorstroming van het verkeer. Het betreft hier niet alleen autoverkeer, maar ook vrachtwagens die de 

startersbedrijven beleveren die in de straat gelegen zijn. 

- Dit is ook zo om de Stuivenbergstraat in te rijden vanaf de Mandelstraat. Om hier ter hoogte van dit kruispunt 

de indraaibewegingen vlotter te laten verlopen en opstoppingen aan de overweg te vermijden, worden gele 

onderbroken markeringen aangebracht. 

-  Een passende verkeersregeling dient getroffen 

Besluit: 

Art. 1 – In de Stuivenbergstraat, is het verboden te parkeren op volgende plaatsen: 

 Vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Mandelstraat, over een lengte van 9 

meter aan de kant van de even huisnummers. 

Deze maatregel wordt bekendgemaakt door het aanbrengen van gele onderbroken belijning op de rand van 

het voetpad. 
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