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Aanvullend verkeersreglement inzake de invoering van een
parkeerverbod te Gelderstraat

De gemeenteraad,
Aanleiding
Invoering van parkeerverbod Gelderstraat en aanbrengen fietssuggestiestroken
Regelgeving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119, 130 bis en 135 § 2.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de
artikelen 56, 286 § 1, 1° en 288.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
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 de bekostiging van
de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 houdende gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 houdende het delegeren
van de bevoegdheid voor het opstellen van gemeentelijke aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer aan het college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2020 houdende
om te Gelderstraat de volgende maatregelen te treffen:
• Behouden van de brede rijbaan langsheen Vredesplein waarbij de rijbaan in twee
rijstroken kan verdeeld worden en zodat een veilige keerbeweging rond het
Vredesplein kan gemaakt worden door middel van het aanbrengen van arcering.
• Aanbrengen van fietssuggestiestroken in beide rijrichtingen over de ganse lengte
met uitzondering van de zone waar de voorsorteerlijnen beginnen richting Nijlense
Steenweg.

•

Invoeren parkeerverbod over hele Gelderstraat maar geen stilstaanverbod en dit in
beide rijrichtingen en over de ganse lengte.
Op basis van voornoemd voorstel heeft de technische dienst een uitvoeringsplan
opgemaakt (zie bijlage).
Adviezen
Het voorstel werd de eerste keer reeds voorgelegd op de verkeerscellen van 11 juni 2019
en 14 oktober 2019.
De mobiliteitsraad gaf op 10 juli 2020 het volgende schriftelijk advies:
• Behoud van de brede rijbaan langsheen Vredesplein waarbij de rijbaan in twee
rijstroken kan verdeeld worden. Op deze manier kan een veilige keerbeweging rond
het Vredesplein gemaakt worden a.d.h.v. arcering;
• Fietssuggestiestroken in beide rijrichtingen over de ganse lengte;
• Parkeerverbod over de ganse lengte, in beide rijrichtingen.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Te Gelderstraat wordt in beide rijrichtingen een parkeerverbod ingevoerd. Het
parkeerverbod wordt aangeduid door het verkeersbord E1 met onderborden Xa en Xd.
Artikel 2. Te Gelderstraat wordt in beide rijrichtingen een fietssuggestiestrook
aangebracht conform het plan van 5 mei 2021 opgemaakt door de technische dienst.
Artikel 3. Het plan opgemaakt door de technische dienst van 5 mei 2021 maakt integraal
deel uit van deze beslissing.
Artikel 4. De wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement zoals bepaald bij artikelen
1 tot en met 3 treden in werking na kennisgeving van onderhavig besluit aan de Vlaamse
Overheid, afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid en na bekendmaking
overeenkomstig de artikelen 287 en 288 van het decreet over lokaal bestuur.
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