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Zitting van 29 maart 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Katja Gabriëls, burgemeester;
Verdurmen Angélique, raadslid
Openbare zitting
2.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de
parkeersituatie ter hoogte van het plein aan de Veerstraat en Koffiestraat

DE RAAD,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het collegebesluit van 10 maart 2021 betreffende het afleveren van een tijdelijk
parkeerverbod ter hoogte van de ondergrondse glasbol in Uitbergen;
Overwegende dat de firma die de ondergrondse glasbol leegmaakt, moeilijkheden ondervindt
wanneer er een voertuig geparkeerd staat op de plaats naast de glasbol. Bij het optillen van de
glasbol, kan er mogelijk schade aangericht worden aan het voertuig;
Overwegende dat om dit te vermijden wordt voorgesteld om een verbod op stilstaan en parkeren
in te voeren elke dinsdag tussen 11 en 15 uur;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
2 verontschuldigd (Katja Gabriëls, Verdurmen Angélique)

ART.1
Op het grondgebied Uitbergen, op het parkeervak gelegen naast de ondergrondse glasbol ter hoogte
van het plein aan de Veerstraat en Koffiestraat
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld volgens bijgevoegd plan waarvan een
exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat:
- het stilstaan en parkeren is verboden;
- het verbod geldt elke dinsdag van 11 tot 15 u.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3 met zonale geldigheid
- hierop worden de opschriften en/of symbolen aangebracht zoals op onderborden Type V.

ART.2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
politierechtbank Dendermonde ( dendermondepol itierechtban k@just. fgov. be);
procureur Dendermonde ( srt. procureur.dendermonde@just. fgov. be);
dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
( aa nvullendereg lementen@mow. vlaa nderen. be).

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).
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