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14. Tijdelijk aanvullend reglement parkeerverbod Kapellestraat.
Juridische grond
e

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

e

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.

e

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

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

e

Omzendbrief van MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende

reglementen op de politie over het wegverkeer.
Advies en motivering
e

Op 26 september 2020 kwam er een schriftelijke vraag van de fractie Open VLD omtrent de
parkeerproblematiek in de Kapellestraat. Het college van burgemeester en schepenen
besliste in zitting van 6 oktober 2020 om gedurende 3 maanden een parkeerverbod te
plaatsen langs de kant van de pare huisnummers.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel 1

Een parkeerverbod wordt ingesteld in de Kapellestraat aan de kant van de pare
huisnummers.

Artikel 2

De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.

Artikel 3

Het parkeerverbod is geldig van 26 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en de dienst verkeer van de Politiezone
Regio Rhode & Schelde.
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