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college van burgemeester en schepenen
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 12 april 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
Ward Schevernels - algemeen directeur

112. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, parkeerverbod Laagland.

Feiten en motivering
Heden mag in Laagland aan beide zijde van de rijbaan geparkeerd worden.
De rijbaanbreedte is minder dan 7 meter om parkeren aan beide zijden toe te laten. Toch wordt er 
geregeld aan beide kanten geparkeerd waardoor er onvoldoende rijbaanbreedte overblijft voor 
hulpdiensten. Bewoners geraken ook moeilijk of niet van hun opritten. 

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;
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.

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:
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Art.1.- Er wordt een parkeerverbod ingesteld aan de oneven zijde van Laagland van huisnummer 13 
tot huisnummer 19. Dit wordt aangegeven door verkeersbord E1 aan het begin en einde van Laagland 
(zie bijgevoegde afbeelding), tweemaal met pijlen om het begin en einde van dit parkeerverbod aan te 
duiden.

Art.2.- Dit aanvullend reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdeling Beleid, 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse 
Overheid.

Art.3.- Er wordt opdracht gegeven aan de technische diensten om de verkeersborden te bestellen en 
te plaatsen.

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 Laagland.
Dossierverantwoordelijke: Nele Muys

Politiek verantwoordelijke: Goele Fonteyn

Afschrift aan: Vervoersdienst, lokale politie Brasschaat


