
 

 

Zitting van maandag 17 mei 2021 

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, Ann Van Essche: schepenen 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Lisbet Bogaert: schepen 

 

 

8. Aanvullend verkeersreglement m.b.t. parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen - 

Roeselaarsestraat 241. Goedkeuring. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  De gemeentewetgeving: Gemeentewet KB 24/06/1988 en Gemeentedecreet van 15/07/2005 

- De verkeersregelgeving: Wegverkeerswet KB 16/03/1968, Wegcode KB 1/12/1975 en Code van de 

wegbeheerder MB 11/10/1976 

-  Specifieke regelgeving aanvullende reglementen: Decreet van 16/05/2008, Uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 

 en Omzendbrief van 3/04/2009 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  Gunstig advies van de commissie van openbare werken en mobiliteit dd. 31/08/2017. 

- de Europese Richtlijn van 22/10/2014 m.b.t. de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; 

- het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna het 

‘Energiedecreet’ genoemd), in het bijzonder de artikelen 4.1.22 en 7.5.1; 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 tot wijziging van het Energiebesluit van 19/11/2010, wat 

betreft de activiteiten en openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders ter stimulering van 

de infrastructuur voor elektrische voertuigen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/04/2016; 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

(hierna het ‘Energiebesluit’ genoemd), in het bijzonder de artikelen 6.4.2 en 6.4.3; 

- beslissing College dd. 22/08/2016. 

Feiten en motivering: 

-  In mei 2017 is men in Vlaanderen gestart met de plaatsing van 2.500 nieuwe publieke laadpalen voor 

elektrische wagens. Daarmee geven Eandis en Infrax invulling aan het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for 

Transport’. In het kader van ‘Clean Power for Transport’ moet elke gemeente minstens één publiek 

toegankelijk oplaadpunt installeren.  

-  De distributienetbeheerders zijn volgens het Energiebesluit verplicht om jaarlijks een aanbesteding te 

organiseren voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van publieke toegankelijke oplaadpunten 

voor elektrische voertuigen; 

- Voor heel Vlaanderen moeten tegen 2020 5.000 oplaadpunten geïnstalleerd worden waarvan 500 in 

2016,1.000 in 2017, 1.000 in 2018, 1.000 in 2019 en 1.500 in 2020 

- In de gemeente Izegem moeten in totaal 14 laadpalen geplaatst worden, waarvan 4 in de periode 2016-2017 

- De parkeerplaatsen waar deze laadpalen geplaatst worden, moeten voorbehouden zijn voor elektrische 

voertuigen. 



- In de Roeselaarsestraat wordt op de parking ter hoogte van huisnummer 241 (overkant Wantje Pietersstraat) 

een laadpaal geplaatst, hiervoor worden 2 parkeerplaatsen ingericht.   

- Een passende verkeersregeling dient getroffen. 

Besluit: 

Art. 1 – In de Roeselaarsestraat wordt het parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen, hiervoor worden 
2 parkeerplaatsen ingericht op de parking ter hoogte van huisnummer 241 (overkant Wantje Pietersstraat).  

Art. 2 – Deze maatregel wordt bekendgemaakt door de verkeersborden E9a met onderbord met logo elektrisch 
voertuig. 

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. 
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