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Vaststelling verkeersreglement houdende het voorzien van een busparking

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
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.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens meer bepaald art. 14.3 m.b.t. de onderbroken
overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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.

FEITELIJKE CONTEXT
Op vraag van de school werd als proefproject op de parking van de PSSB langs de
Appelboomgaardstraat een standplaats voor schoolbus ingericht ter hoogte van de fietsenstalling.
Echter na een proefperiode van het eerste trimester wenst de school een wijziging aan te vragen op
basis van waargenomen tekortkomingen op basis van veiligheid.
MOTIVERING
Fietsers, voetgangers, wegrijdende auto’s vormen een gevaar, indien de bus vanaf deze plaats ter
hoogte van de fietsenstalling vertrekt.
Om de veiligheid te garanderen is het aangewezen de parkeerplaats van de bus te verschuiven naar
de parkeerstroken die grenzen aan de straatkant.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Volgende locatie wordt voorgesteld om in te richten als standplaats voor de schoolbus op
weekdagen van 7u tot 17u:
- Parking PSSB, langs de Appelboomgaardstraat, zijnde de parkeerplaatsen langs de
straatkant. Zie bijgevoegd plan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9d met onderbord
‘weekdagen van 7u tot 17u’.
Art. 2 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Art. 3 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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