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Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking
begraafplaats
Het college
Feiten en context
Aanvraag om een parkeerverbod van twee parkeerplaatsen in te voeren op de parking van de
begraafplaats De Pinte. De twee parkeerplaatsen worden voorbehouden als fietsenstalling
voor ouders die hun kinderen aan de school De Kleine Prins of bijhorende crèche komen
afzetten.
Hogere regelgeving
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14
Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, i.h.b. artikel 285 en artikel 286
Omzendbrief nopens de wegsignalisatie
Bepalingen van hoofdstuk 10 van het Standaardbestek 250 versie 3.1 voor de
wegenbouw in Vlaanderen
Adviezen
De politie geeft gunstig advies op het signalisatieplan.
Besluit:
Artikel 1.
Er zal een parkeerverbod gelden op de twee eerste parkeerplaatsen op de parking van de
begraafplaats in de Pinte. Het parkeerverbod gaat in vanaf 4 maart 2021 en is voor
onbepaalde duur.
Artikel 2.
Er worden nadars geplaatst met verkeersbord E3 (= stilstaan en parkeren verboden).
Artikel 3.
De dienst Openbare Infrastructuur van De Pinte zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en
nadars ter plaatse zijn.
Artikel 4.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
Aanvrager/inrichter
Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
Lokaal bestuur De Pinte
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Wijkpolitie gemeentehuis
Parket van de Procureur des Konings
De Lijn
Dienst Openbare Infrastructuur De Pinte
Dienst Vrije Tijd De Pinte
Communicatieambtenaar
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