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Openbare vergadering

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone
De gemeenteraad

Feiten en context
Ult evaluatie is gebleken dat de parkeerstroken gelegen in bepaalde delen van de Baron de
Gieylaan, Polderdreef en deze aan het station en voor het postkantoor, meer en meer
gebruikt worden door langparkeerders. Hierdoor kan men voor korte tijd zijn of haar wagen
niet meer kwijt. Om meer parkeermogelijkheden te creëren voor deze winkelstraten, het
station en het postkantoor, werd er in 2006 beslist in eên blauwe Zone in te voeren.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen'
Hogere regelgeving
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Wet betreffende Çe politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart
1968

Konlnklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruík van de openbare weg
Ministerieel beslult van 11 oktober L976 waarbij de minimumafmelingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaardên van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op heq wegverkeer
en dé plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maaÉ 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
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 inzake het invoeren van een blauwe
zone

Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de politieverordqning van de
blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 201-1 inzake de ,goedkeuring van het
retr¡butiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van de
politieverordening van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 7 april2012 inzake de aanpassing van het
retributiereglement van de blauwe zone
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Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 inzake de verlenging van het
retributiereglement tot 31 december 2019
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het
retrlbutiereglement van de blauwe zone 2020.- 2025
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Advies van de mobiliteitsraad van 22 mei 2079

Motivering
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om 3 parkeerplaatsen op het
Europaplein toe te voegen aan de blauwe zone.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.
De afbakening van de blauwe zone op het grondgebied van de gemeente als volgt aan te
passen:
ter hoogte van het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef (kant
Polderdreef) : 9 parkeerplaatsen
. de parkeerplaatsen op de hoek Stationsstraat - Koning Albertlaan: 18 parkeerplaatsen
. de openbare parklng ter hoogte van Kasteellaan 2 (Post) : I parkeerplaatsen
¡ de parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan (vanaf kruispunt Kerkplein tot aan de

rotonde t.h,v. de Kasteellaan) met uitsluiting van de parking aan.de linkerzijde op het
gemeenteplein (kant Kerkplein): +/- 100 parkeerplaatsen
. de parking van het Europaplein, aan de kant van de Konlngin Fabiolalaan en de zijde
van de gebouwen: 3 parkeerplaatsen
Dit wordt aangeduid door verkeersborden Ega met zonale geldigheid, aangevuld met een
afbeelding van een parkeerschiJf en de vermelding.

Artikel 2.
De parkeerregeling met parkeerschijf (blauwe zone) is van toepassing op werkdagen vanaf
9u00 tot 18u00. De maximaal toegestane parkeerduur bedraagt 2 uur.

Artikel 3.
Deze regeling ¡s niet van toepassing op de voertuigen waarvoor een bewonerskaart werd
toegekend.

Aftikel4.
Alle voorgaande gemeenteraadsbeslissingen betreffende de afbakening van de blauwe zone

worden ingetrokken

Artikel 5.
ter kennisgeving gestuurd aan:
gouverneur van de provincíe Oost-Vlaanderen
griffie van de politierechtbank van het kanton
griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
lokale politiezone Schelde-Leie
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilifheid, departement Mobil
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