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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

119. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: voorbehouden van een 
parkeerplaats voor personen met een handicap in de van Hemelrijklei ter hoogte van 
Prins Kavelhof. Goedkeuring.

Feiten en motivering
Het gemeentebestuur ontving een aanvraag om een mindervalidenparkeerplaats te realiseren in de 
Van Hemelrijklei ter hoogte van Prins Kavelhof 80 - 82  te Brasschaat. 

Mindervalide bezoekers van Prins Kavelhof hebben vandaag geen parkeermogelijkheid. 
Aan het college wordt dan ook gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze aanvraag en het advies 
van de dienst mobiliteit mee te nemen bij de uitwerking van de inrichting van de parkeerplaats.

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
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
Dienst mobiliteit geeft positief advies om een mindervalidenparkeerplaats te voorzien in de Van 
Hemelrijklei ter hoogte van het Prins Kavelhof 80 - 82. 
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Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:

Art.1.- In de Van Hemelrijklei ter hoogte van Prins Kavelhof 80-82 wordt een parkeerplaats 
voorbehouden voor personen met een handicap, haaks met de rijbaan.

Art.2.- Bij goedkeuring zal voormelde regeling gesignaleerd worden door het verkeersbord E6 (bord 
“P” met symbool van een rolstoelgebruiker) met onderbord Gxc (opwaartse pijl met afstand 6m) op de 
berm.

Art.3.- Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid, de technische dienst en de aanvrager.

Art.4.- Het reglement wordt bekendgemaakt en treedt in werking conform de bepalingen vermeld in 
artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet en Omzendbrief MOB/2009/01.

Art.5.- Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven om de inrichting van de parkeerplaats uit te 
werken, rekening houdend met het advies van mobiliteit.

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 in de van Hemelrijklei ter hoogte van Prins Kavelhof. Goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Nele Muys

Politiek verantwoordelijke: Goele Fonteyn

Afschrift aan: Vervoerdienst, lokale politie Brasschaat.


