
offirNEDE

College van burgemeester en schepenen van 28.04.2O2O

Aanwezig
Philippe De Coninck

Burgemeester-voorzitter

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé
Schepenen

Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van het College

Bevoegdheid

o Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.L2.20i.7 art. 56

Wetten en Reglementen

o De Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd op 16.03.1958.
o Koninklijk Besluit d.d.01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer.
o Ministerieel Besluit d.d. 11.10.1976 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
r Ministerieel Besluit d.d.07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en

verkeersbelemmeringen op de op de openbare weg.
r Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
r Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2O17.

Verwijzi ngsdocu menten

o Het gemeentelijk gecoórdineerd verkeersreglement fusiegemeenten van 27.72.1996
goedgekeurd door de Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid bij besluit van 26.05.1997 en
latere aanpassingen.

o Het gemeenteraadsbesluit van 03.09.2009 betreffende Verkeer - Gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer - Delegatie aan het college van burgemeester
en schepenen.

o Het budget 2020 waarin onder art. 020000 6150100 der uitgaven van het exploitatiebudget
krediet voorzien is voor de aankoop van de verkeersborden en toebehoren.

o Het budget 2020 waarin onder art. 020000 6150600 der uitgaven van het exploitatiebudget
krediet voorzien is voor de uitvoering van belijningswerken.



Verantwoording

o Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om twee bijkomende parkeerplaatsen

te voorzien in de Beekstraat ter hoogte van de zijkant van het perceel Eendrachtstraat l te
9968 Bassevelde.

o Het voetpad is daar zeer breed en het is mogelijk om op die plaats twee bijkomende
parkeerplaatsen te voorzien en een veilige doorgang voor voetgangers van minstens
anderhalve meter te behouden.

r Door de administratie wordt voorgesteld om deze parkeerplaatsen te voorzien van een

verkeersbord E9e (parkeren op de verhoogde berm).
r Het college van burgemeèster en schepenen stelt voor om deze parkeerplaatsen aan te duiden

met gekleurde klinkers en in het parkeervak een P te plaatsen. Er wordt voorgesteld om geen

palen en borden te plaatsen.

o Voor deze aanpassing is het noodzakelijk dat een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer wordt opgemaakt.

o Aangezien het gaat over een aanpassing van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer dat betrekking heeft op een gewestweg (N436) dient dit regelement ter
goedkeuring te worden overgemaakt aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Departement
Mobiliteit en Openbare werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan

20 bus 2 te 1-000 Brussel.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies om het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het creëren van twee bijkomende
parkeerplaatsen Ín de Beekstraat op het voetpad ter hoogte van de zijkant van het perceel

Eendrachtstraat 1 te 9968 Bassevelde.

Deze parkeerplaatsen aan te duiden met gekleurde klinkers en in het parkeervak een P te plaatsen.

Art. 2
Deze markeringen en toebehoren aan te kopen van de kredieten voorzien in budget 2020 onder art.
020000 6150100 uitgaven exploitatiekrediet.
De belijning te laten uitvoeren van de kredieten voorzien in budget 2020 onder art. 020000 6150300
uitgaven exploitatiekrediet.

Art. 3
De markeringen en toebehoren te laten plaatsen door het personeel van de gemeentelijke

buitendienst.



Art.4

Dit besluit voor goedkeuring over te maken aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Departement
Mobiliteit en Openbare werken Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan 20 bus
2 te 1000 Brussel.
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