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college van burgemeester en schepenen
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 28 juni 2021 om 13:00 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

70. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een 
parkeerplaats voor personen met een handicap Lage Kaart. Geen goedkeuring.

Feiten en motivering
Op 26 mei 2021 ontving het gemeentebestuur een aanvraag om een mindervalidenparkeerplaats te 
realiseren ter hoogte van Lage Kaart 174 te Brasschaat. 

Op basis van het negatief advies van de lokale politie per e-mail van 15 juni 2021, kan besloten 
worden dat niet aan de betreffende criteria voldaan werd:

• betrokkene beschikt over een eigen garage
• betrokkene kan haar kenteken op de deuren van de garage aanbrengen
• het dan voor andere bestuurders verboden is om te parkeren voor de inrij van de garage
• de garage waarover betrokkene beschikt staat vol met materiaal, maar verkeerstechnisch 

doet dat er niet toe
• de garage kan zeker dienen voor het stallen van een driewielig voertuig / kleine personenauto 

en de toegang naar deze garage kan als inrij worden beschouwd.
• naast de woning is ook nog een stuk grond waar op geparkeerd kan worden (betreft openbare 

weg, gelijkgrondse berm), wat ook zeer frequent gebeurt gelet de vaststelling van de rijsporen
• zie foto’s in bijlage

Aan het college wordt dan ook gevraagd geen goedkeuring te verlenen aan deze aanvraag.

Juridisch kader
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
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De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap zoals gewijzigd door de ministeriële omzendbrief van 25 april 2003
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer
Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2009 betreffende de overdracht van bevoegdheid voor 
het vaststellen van de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer aan het 
schepencollege

Adviezen
Negatief advies van lokale verkeerspolitie per e-mail van 15 juni 2021.

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:

Art.1.- Gelet op het negatieve advies van lokale politie wordt er geen goedkeuring gegeven aan het 
aanvullend politiereglement en het voorzien van een mindervalidenparkeerplaats aan de Lage Kaart 
174 in Brasschaat. 

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: voorbehouden van een parkeerplaats voor 
personen met een handicap Lage Kaart. Geen goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Nele Muys

Politiek verantwoordelijke: Goele Fonteyn

Afschrift aan: Vervoerdienst, lokale politie Brasschaat.


