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Openbare vergadering
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele onderbroken
markering
De gemeenteraad
Feiten en context
Voor het plaatsen van gele onderbroken markering op het openbaar domein, als aanduiding
van zones waar een stilstaan- en parkeerverbod geldt, is een aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer vereist.
De markeringen werden aangebracht op locaties waar frequent wagens foutief stilstaan- en/of
parkeren, of waar parkeren door de breedte van de straat probleem geeft naar passage toe
van andere weggebruikers.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing 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

Motivering
Het aanbrengen van de gele onderbroken markeringen op de locaties in dit besluit, is nodig
om de doorgang op deze locaties niet te belemmeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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Er wordt een gele, onderbroken markering aangebracht langs volgende locaties, om stilstaanen parkeren te verbieden:
 Kruispunt Koning Albertlaan - Koning Leopoldlaan
 Vredestraat
 Groenstraat ter hoogte van spoorwegtunnel
 Stationsstraat ter hoogte van Huis 10
 Dorp Zevergem ter hoogte van huisnummer 10
 Dorp Zevergem ter hoogte van de Vrije Basisschool
 Kruispunt Pont-Zuid met de Bomstraat
Artikel 2.
Alle bestaande besluiten inzake gele onderbroken markering worden vervangen door
onderhavig besluit.
Artikel 3.
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden beteugeld met politiestraffen,
voor zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 4.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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