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Onderwerp

Goedkeuring verkeersreglement houdende het opheffen van een
parkeerplaats

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
De Brasserie Melrose gelegen op de Muggenstraat 5 te Bilzen, heeft aan de voorzijde van het
etablissement een terras. Net voor dit terras is een parkeerplaats gelegen. De voertuigen die zich er
parkeren zorgen voor geurhinder bij aankomst en vertrek. Men vraagt om deze parkeerplaats niet
meer toegankelijk te maken door middel van het plaatsen van een bloembak.
MOTIVERING
Door op de parkeerplaats een bloembak te plaatsen kunnen we dit probleem oplossen.
De uitbater zal instaan voor het plaatsen van planten en bloemen in de bloembak. Tevens is hij
verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies aan het opheffen van de parkeerplaats door middel van het
plaatsen van een bloembak.
BESLISSING
Art. 1

De parkeerplaats wordt opgeheven te Muggenstraat ter hoogte van het huisnummer 5.
Om te beletten dat men zich hier parkeert wordt er een bloembak geplaatst.

Art. 2

De uitbater van Brasserie Melrose zal instaan voor het plaatsen van planten en bloemen in
de bloembak. Tevens is hij verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Art. 3

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art. 4

Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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