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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 31 JANUARI 2019 

Aanwezig:   Desloovere Koen, Voorzitter; 
   Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Van Tieghem Maarten, 
Fonteyne Kurt, Schepenen; 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico 
en Baert Leen, Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd: - 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dagorde: Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement inzake voor te behou-
den parkeerplaatsen voor beperkte parkeerduur, in de Waregemseweg en op 
het Wortegemplein, zijnde maximum 30 min. 
 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit 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 weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglemen-
ten 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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma- 
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king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het re-
gister en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-
ningszones; 

Gelet op de aanvullende politiereglementen van 6 maart 1985, 22 februari 1988, 6 juli 1994, 7 
september 2000 en 20 november 2008, waarbij diverse verkeersmaatregelen ingevoerd werden 
op een gedeelte van de Waregemseweg, Wortegemplein en de Gotstraat; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement van 26 juni 2018, waarmee in de Waregemseweg 
ter hoogte van huisnummers 3 en 5 en op het Wortegemplein ter hoogte van huisnummers 7 en 8 
het parkeren beperkt wordt tot maximaal 30 minuten; 

Overwegend dat het wenselijk is om deze maatregel te beperken tot weekdagen en zater-
dagen, telkens van 8.00 uur tot 18.00 uur; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Op de Waregemseweg ter hoogte van huisnummers 3 en 5 wordt volgende maatregel inge-
voerd: het parkeren is toegelaten over een afstand van 12 meter. Deze parkeerreglemente-
ring is van maandag tot en met zaterdag van 8 u. tot 18 u. beperkt tot een maximumduur 
van 30 minuten. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9a aangevuld met onderborden Type Vllc en x-
bord Xc. 

 
Art.2. Op het Wortegemplein ter hoogte van huisnummers 7 en 8 wordt volgende maatregel inge-

voerd: het parkeren is toegelaten over een afstand van 11 meter. Deze parkeerreglemente-
ring is van maandag tot en met zaterdag van 8 u. tot 18 u. beperkt tot een maximumduur 
van 30 minuten. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9a aangevuld met onderborden Type Vllc en x-
bord Xc. 

 
Art.3. De borden worden aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met 

andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de voor-
schriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
 

Art.4. Dit besluit wordt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het decreet over het lokaal 
bestuur, ter kennis van de belanghebbenden gebracht door publicatie op de gemeentelijke 
website en overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door personen die de kentekens van 
hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens. 
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Art.5. Het aanvullend verkeersreglement inzake voor te behouden parkeerplaatsen voor beperkte 
parkeerduur, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2018, wordt opgeheven. 

 
Art.6. Een exemplaar van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Al-
bert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel, en aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

 
 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Desloovere Koen. 


