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Verkeersreglement houdende het inrichten van een taxi standplaats op het
Camille Huysmansplein

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 de Brugstraat werd er op de laad- en loszone in 2012 een bord bij geplaatst voor taxi’s.
Dit werd zo afgesproken omdat dit volgens de wegcode niet combineerbaar is en bijgevolg niet kon
opgenomen worden in een verkeersreglement. Er wordt dus geen reglement opgeheven.
Op het Camille Huysmansplein wordt een parkeerplaats ingericht als standplaats voor taxi’s. Deze
standplaats voor taxi’s komt op de plaats voorheen voorzien voor de medische zorg. Een plaats
voor de medische zorg bestaat niet volgens de wegcode. Ook hiervan bestaat geen reglement wat
bijgevolg ook niet opgeheven kan worden.
MOTIVERING
In de buurt van de horeca achter de kerk (Casteleyn, Tribunaal, …) is er geen standplaats voor
taxi’s. We stellen voor om een standplaats voor taxi’s in te richten op het Camille Huysmansplein.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1 Volgende locatie wordt voorgesteld om in te richten als taxistandplaats:
- Camille Huysmansplein, de eerste plaats rechts ter hoogte van de gevel van de KBC. Zie
bijgevoegd plan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9a met onderbord ‘taxi’.
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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