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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2O2O

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

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

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,

Baert Leen; Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:

DAGORDE: Wonen en leefomgeving. Aanvullend reqlement betreffende het invoeren van een

pafkeerstrookvoorvoe ,3-5!p_n qp_de(le!0me!:
straat. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk be-

sluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de po-

litie 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 reglementen

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief wIOB/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;
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Overwegend dat in de Clemmenstraat een KMO-park met 11 KMO-units gebouwd werd, met

op eigen terrein 17 parkeerplaatsen waarvan 3 voor bestelwagens;

Overwegend dat op de openbare parkeerstrook vaak vrachtwagens geparkeerd worden;

Overwegend dat het wenselijk is om ter hoogte van het KMO-park de parkeerstrook op het

openbaar domein voor te behouden voor bestelwagens en andere lichte voertuigen, om in de om-

geving van de Clemmenstraat parkeerdruk komende van de KMO-activiteiten te vermijden;

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Na beraadslaging;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Enig artikel: Op de Clemmenstraat ter hoogte van het KMO-park met huisnummer 2, in de richting

van de Lindestraat, geldt:
Het parkeren is toegelaten voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton.

Het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid met een verkeersbord E9a met

opschrift'3,5t max'en x-bord Xa.

Het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid met een verkeersbord E9a met

opschrift'3,5t max'en x-bord Xb.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

B ert An

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

Voorzitter,

Desloovere Koen.

212


