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Openbare vergadering

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen
voor elektrische voertuigen
De gemeenteraad

Feiten en context
Op 22 augrlstus 2016 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de brief
van Eandis van 3 juni 2016 inzake de uitrol van elektrische laadinfrastructuur. Deze
verplichting voor de Vlaamse distributienetbeheerders bestaat uit:
. De opmaak van een situeringsplan van publiek toegankefiJke laadpunten voor
basisinfrastructu u r
¡ De aanbesteding, plaatsing; onderhoud en commerciële uitbating van maximaal 7.000
bijkomende laadpunten
r De oprichting van een gezamenlijke databank en loketfunctie
e De verwe¡king van meldingen van laadpunten
Het college van burgemeester en schepenen glng in op het aanbod van Eandis voor de
plaatsing-van drie puUtiete laadpalen. Voor deze laadpalen worden geen kosten aangerekend
aan de gerneente voor de plaatsing, aansluiting en uitbating.
Momenteel werden er reeds twee laadpalen geplaatst:
. één op het plein voor het gemeentehuis (Baron de Gieylaan)
. één ter hoogte van de kerk in Zevergem (Dorp)
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
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Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoötdineerd bij KB van
1968

16.

maart

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebru¡k van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
biJzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaiild
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaats¡ng en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
DeÒreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
Gemeente De Pinte
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22.augustus 2016
betreffende de uitrol van elektrfsche laadlnfrastructuur
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende het aanvullend
reglement op de politle op het wegverkeer betreffende parkeerplaatsen voor
elektrische voeÊuigen

Motivering
Voor het vrijhouden van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voeftuigen is een
aanvullend reglement vereist.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1.
Op volgende locaties worden parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische

voertulgen:

r
.

De laatste twee parkeerplaatsen aan de linkerkant van het plein voor het
gemeentehuis (Baron de Gieylaan)
De parkeerplaats naast de parkeerplaatsen voor mindervaliden ter hoogte van de kerk
in Zevergem (Dorp)

Aftikel 2.
De parkeerplaatsen worden aangeduid door het verkeersteken E9a, met een onderbord dat
aanduidt dat de parkeerplaats voorbehouden ls voor het opladen van elektrische voertuigen

Artikel 3,
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd áan:
. ' de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

.
.
.
.
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griffie van de politieréchtbank van het kanton
grlffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
lokale politiezone Schelde-Leie
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobillteit en Openbare

Werken
Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeentera ad

Voor gelijkvormig afschrift
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