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TIJDELIJK AANVULLEND REGLEMENT BEGONIASTRAAT.
Juridische grond


Wet van 1 augustus 1899 betreffende de Politie over het Wegverkeer, gecoördineerd bij het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en latere wijzigingen.



Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.



Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 186 & 187.



Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.



Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder artikel 22 undecies.



Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.



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 van MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Advies en motivering


Geregeld wordt er geparkeerd ter hoogte van het kruispunt van de Begoniastraat met de
Tuinstraat. In dergelijke omstandigheden is het moeilijk voor voertuigen die in en uit de
straat rijden om elkaar veilig te kruisen. Ook voor de zwakke weggebruikers kan dit onveilige
situaties veroorzaken.



Op de gemeentelijke werkgroep verkeer van 28 maart 2022 is voorgesteld om een tijdelijk
parkeerverbod in te voeren langs beide zijden, en dit vanaf het kruispunt tot ongeveer 20
meter verder de straat in.



Deze maatregel zal in overleg met de buurtbewoners geëvalueerd worden en kan mits
eventuele aanpassingen definitief ingericht worden. Of er kan voor gekozen worden om

ingrijpender maatregelen te nemen bijvoorbeeld een volledig parkeerverbod langs 1 kant
van de straat of het invoeren van éénrichtingsverkeer.
Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Deze tijdelijke verkeersreglementering wordt goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 7 juni 2022.

Artikel 2

Onderhavig politiereglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel
186 van het gemeentedecreet.

Artikel 3

Verkeersmaatregelen:
Verboden te parkeren in volgende straatdelen:
Begoniastraat beide zijden vanaf het kruispunt met de Tuinstraat tot aan de oprit
van Begoniastraat 1 en aan de overzijde tot de oprit van Tuinstraat 70.
Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden E1 en bijhorende
onderborden.

Artikel 4

Toepassing
De verordening is geldig vanaf 7 juni 2022 tot de datum van evaluatie en eventuele
definitieve inrichting.

Artikel 5

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de wijkdienst en
de dienst verkeerstechniek van de Politiezone Regio Rhode & Schelde.
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