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Vaststelling verkeersreglement houdende het inrichten van parkeerplaatsen
voor kampeerauto's op diverse plaatsen te Bilzen

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
Momenteel is er slechts één parking waarop kampeerauto’s in Bilzen terecht kunnen en dat is de
parking gelegen op de Lanakerdij.
Gevraagd wordt dit aanbod verder uit te breiden met ingerichte parkeerplaatsen in de
deelgemeentes van Bilzen.

MOTIVERING
Rekening houdend met alle criteria voor het inrichten van parkeerplaatsen voor kampeerauto’s
zijnde:
- een bestaande parking of bestaand terrein met minimaal draagvermogen van 4 ton;
- er moet plaats zijn voor de aanduiding van min. 2 camperplaatsen van minstens 3mx8m;
- er moet een infobord geplaatst kunnen worden aan de ingang;
- locaties waar er een drinkwaterleiding, vuilwaterriolering en elektriciteitskabel in de buurt liggen
hebben een streepje voor (maar geen vereiste) en dit met het oog op de eventuele plaatsing van
een Sanistation;
- liefst een rustige ligging en een aangenaam uitzicht.
werden een 5-tal locaties weerhouden om parkeerplaatsen voor kampeerauto’s in te richten zijnde:
- overloopparking Blondeswinning Grote Spouwen, 4 plaatsen;
- parking Sint-Catarinestraat Mopertingen, 2 plaatsen;
- parking voetbal Rosmeer, 4 plaatsen;
- Europaplein Munsterbilzen, 4 plaatsen;
- parking jeugdhuis Schoonbeek, 4 plaatsen.
De afmetingen van de parkeerplaatsen voor kampeerauto’s bedragen 4m x 10m en worden per 2
met minstens 1 meter tussen ieder paar ingericht.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.

BESLISSING
Art. 1 Op volgende locaties worden parkeerplaatsen voor kampeerauto’s ingericht:
- overloopparking Blondeswinning Grote Spouwen, 4 plaatsen,
- parking Sint-Catarinastraat Mopertingen, 2 plaatsen,
- parking voetbal Rosmeer, 4 plaatsen,
- Europaplein Munsterbilzen, 4 plaatsen,
- parking jeugdhuis Schoonbeek, 4 plaatsen.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9h.
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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