
1 van 2

college van burgemeester en schepenen
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 18 oktober 2021 om 14:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla 
Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen
Gigi De Schryver - waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd: Ward Schevernels - algemeen directeur

49. Parkeervergunning vrachtwagen - Hoogbos. Goedkeuring.

Feiten en motivering
In de zitting van 14 december 2020 werd een parkeervergunning voor vrachtwagens +7,5 ton op het 
grondgebied Brasschaat verleend aan Danny Verdonck van Mobility Group Belgium bvba voor het 
voertuig MAN takelwagen met nummerplaat 1-VGM-549. 
De exploitant heeft een aanvraag ingediend om bovenvermeld voertuig te vervangen/vernieuwen. 

Gegevens nieuwe voertuig:
• Mercedes Atego 1-GNT-762
• Eigenaar voertuig: Detarent
• In gebruik door: Mobility Group Belgium bvba met als standplaats Tweemontstraat 244, 2100 

Deurne

Juridisch kader
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, Gewijzigde parkeersituatie Brasschaat:
verbod te parkeren +7,5 ton, goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen 
van 14 oktober 2019 en gewijzigd in zitting van 20 januari 2020.

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:

Art.1.- In de parkeervergunning + 7,5 ton op het grondgebied Brasschaat voor Mobility Group Belgium 
bvba wordt het voertuig MAN takelwagen met nummerplaat 1-VGM-549 vervangen door:

• Mercedes Atego 1-GNT-762

Dit voertuig mag parkeren binnen een zone met parkeerverbod voor +7,5T, dit op de voorbehouden 
plaats en de voorwaarden opgenomen in de vergunning van 14 december 2020.

Art.2.- Dienst mobiliteit zal de vergunningsdocumenten aanpassen en afleveren.

Art.3.- Dit besluit zal ook aan de verkeerspolitie worden overgemaakt.
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Gedaan in zitting datum als boven.

de waarnemend algemeen 
directeur,

de waarnemend burgemeester,

(w.g.) Gigi De Schryver (w.g.) Philip Cools

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de waarnemend burgemeester,

Ward Schevernels Philip Cools

Parkeervergunning vrachtwagen - Hoogbos. Goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Annika Gommeren

Politiek verantwoordelijke: Goele Fonteyn

Afschrift aan: Politie Brasschaat


