Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 28/08/2019 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Goedkeuren aanvullend reglement: aanpassingen parkeervakken Dorp
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2017 betreffende het aanvullend reglement
over de invoering van geschrankt parkeren op Dorp;
 Overwegende dat de bewoners werden gecontacteerd om een evaluatie uit te voeren over het
geschrankt parkeren en de snelheidsbeperking 30km/uur;
 Overwegende dat de bewoners over het algemeen wel tevreden zijn over de ingevoerde
maatregel, maar dat er toch nog enkele verbeterpunten mogelijk zijn;
 Overwegende dat voornamelijk de snelheid waarmee bestuurders door de straat rijden en hun
hoffelijkheid als meest storend wordt ervaren.
 Overwegende dat er grotere borden snelheidsbeperking 30km/uur worden geplaatst;
 Overwegende dat zones waar niet geparkeerd mag worden extra aangeduid gaan worden;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om twee parkeervakken met één meter in te korten om de
doorgang aan het tankstation te verbeteren;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

16 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van
Boven Urbain, Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van
Cauteren Lieve, Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
6 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer
Hilde)
1 verontschuldigd (Verdonck Wim, raadslid)
0 afwezig

ART. 1
Op het Dorp wordt volgende maatregel ingevoerd:
 het parkeervak ter hoogte van huisnummer 87 wordt ingekort met 1 meter
 het parkeervak ter hoogte van huisnummer 93/95 wordt ingekort met 1 meter
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be)

 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be)
 Agentschap voor Binnenlands bestuur via het digitaal loket
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing parkeersituatie Daal.
DE RAAD,
1. Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
2. Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
3. Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
4. Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
5. Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
6. Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
7. Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
8. Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
9. Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
10. Overwegende dat de bewoners van Daal in mei werden ingelicht van het voorstel om het
beurtelings parkeren op te heffen en parkeren langs één zijde in te voeren, namelijk de zijde met
de even nummers;
11. Overwegende dat de bewoners voldoende tijd kregen om vragen, opmerkingen of suggesties door
te geven;
12. Overwegende dat maar twee bewoners contact hebben opgenomen met het gemeentebestuur;
13. Overwegende dat vraag één ging over de reden waarom er gekozen werd voor parkeren langs de
even zijde;
14. Overwegende dat hiervoor werd gekozen omdat aan de oneven zijde er meer parkeergarages en
opritten zijn, waardoor er meer parkeerplaatsen verloren zouden gaan;
15. Overwegende dat vraag twee een mondelinge inlichtingsvraag was, zonder bijkomende
opmerkingen;
16. Gehoord de toelichting en de tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Verdonck Wim, raadslid)
0 afwezig

ART. 1
Het beurtelings parkeren in Daal op te heffen.
ART. 2
In de straat Daal aan de kant van de onpare huisnummers wordt volgende maatregel ingevoerd:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
 politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be)
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be)

 Agentschap voor Binnenlands bestuur via het digitaal loket
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

