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Onderwerp

Vaststelling verkeersreglement houdende het faciliteren van
parkeerplaatsen en het invoeren van een blauwe zone in de Dorpsstraat te
Eigenbilzen

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
We worden door De Lijn gecontacteerd. Op het wegsegment Sint-Ursulastraat/Dorpsstraat, thv
halte Kerk, vielen in de eerste helft van het jaar 2020 reeds 8 ongevallen met blikschade te noteren.
Allemaal ongevallen waarbij de bussen geparkeerde wagens raken. In alle gevallen stond de
tegenpartij onrechtmatig geparkeerd. Een oplossing dringt zich op. In ieder geval mag men niet
parkeren 15m voor en achter een haltepaal. Ook het kruispunt met de Sint-Ursulastraat zou vrij
moeten blijven.
Men dient rekening te houden met de handelszaken hier gelegen.
MOTIVERING
Ten voordele van deze handelszaken worden er een aantal zorgvuldig gekozen parkeervakken
aangebracht, waarbij de probleemzones vrij blijven van parkeren. Om de rotatie te verzekeren wordt
er een blauwe zone ingevoerd op dit gedeelte van de Dorpsstraat.
Zo komen we tegemoet aan de verzuchtingen van De Lijn en de noden van de winkels hier gelegen.
De blauwe zone in de Dorpsstraat ter hoogte van woning nummer 12 - twee parkeerplaatsen - wordt
opgeheven en deze worden ingericht als 1 parkeerplaats voor personen met een handicap.
Er werd een plan opgemaakt en besproken met de Lijn en de politie.
ADVIEZEN
De politie geeft een gunstig advies.
BESLISSING
Art. 1

Het gemeenteraadsbesluit van 7 maart 2005 houdende vaststelling verkeersreglement met
als onderwerp het invoeren van een blauwe zone in een gedeelte van de Dorpsstraat te
Eigenbilzen (twee parkeerplaatsen) wordt opgeheven.

Art. 2

Voornoemde parkeerplaatsen worden ingericht als 1 parkeerplaats voor personen met een
handicap.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E9a met onderbord VIId.

Art. 3

Het is verboden te parkeren op navolgend weggedeelte:
- Dorpsstraat, tussen de aansluiting Sint-Niklaasstraat en de aansluiting Eigenbilzerplein
- Dorpsstraat, ter hoogte van huisnummer 15 tot aansluiting Withofstraat
- Dorpsstraat ter hoogte van, de huisnummers 25 t/m 31
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E/1.

Art. 4

Er wordt een blauwe zone ingevoerd op navolgend weggedeelte:
- Dorpsstraat, tussen de aansluiting Winkelomstraat en huisnummer 17.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9a + schijf met onderbord ‘1 uur’.

Art. 5 Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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