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college van burgemeester en schepenen
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 3 mei 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 en Bruno Heirman - schepenen
Ward Schevernels - algemeen directeur

Verontschuldigd: Karina Hans - schepen

92. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, parkeerverbod Oude Baan. 
Geen goedkeuring.

Feiten en motivering
Dienst mobiliteit ontvangt op 26 april de aanvraag voor een permanent parkeerverbod op vrijdag, 
zaterdag en zondag telkens van 05.00 uur tot 16.00 uur:

• aanvrager: Mel Flowers, vertegenwoordigd door Hans De Laet - zelfstandige marktkramer, 
verkoop van bloemen en planten

• plaats: Oude Baan 53
• reden: meneer heeft een magazijn recht tegenover de haakse parkeervakken. Bij het in- en 

uitrijden van het magazijn met zijn bestelwagen en aanhangwagen is er te weinig 
manoeuvreerruimte. Op deze weekend dagen komt de zaakvoerder verse bloemen en planten 
ophalen om naar de markten te rijden.  

Juridisch kader
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en artikels 
330 tot en met 334 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;



2 van 2

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2009 waardoor de bevoegdheid voor het 
vaststellen van de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer wordt toevertrouwd aan 
het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Een permanent parkeerverbod - al dan niet in tijdsblokken - voor een particulier adviseert dienst 
mobiliteit steeds negatief. Bewoners/handelaars dienen in eigen parkeermogelijkheden te voorzien 
voor hun voertuigen, dit op locaties waar het in- en uitrijden mogelijk is. Dit geldt ook zo voor 
eigenaars van kampeerwagens, caravans etc. Indien dit wordt toegelaten, zet dit de deur open voor 
andere aanvragen van deze categorie. Er zijn in die zone immers meerdere magazijnen gelegen. 

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:

Art.1.-  Gelet op het uitgebrachte advies van dienst mobiliteit en de doelstelling om de 
parkeerplaatsen maximaal te behouden wordt er geen goedkeuring gegeven aan het aanvullend 
politiereglement en het permanent parkeerverbod in tijdsblokken aan de Oude Baan 53.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de waarnemend burgemeester,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Philip Cools

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de waarnemend burgemeester,

Ward Schevernels Philip Cools

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, parkeerverbod Oude Baan. Geen 
goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Nele Muys

Politiek verantwoordelijke: Goele Fonteyn

Afschrift aan: Vervoersdienst, lokale politie Brasschaat


