
College van burgemeester en schepenen van 30.03.2021 

Aanwezig

Philippe De Coninck
Burgemeester-voorzitter
 
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn
Schepenen
 
Lien Ysebaert
Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd

Hilde Baetslé
Schepen
 
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van het College

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Adviseren aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer naar aanleiding van het verplaatsen van twee parkeerplaatsen met beperkte 
parkeerduur op de Ertveldesteenweg.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen
 Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16.03.1968.
 Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer.
 Ministerieel Besluit van 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
 Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 



Verwijzingsdocumenten

 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.

 Brief van mevrouw Brigitte Roebben van 02.02.2021, met de vraag de parkeerzone van beperkte 
duur t.h.v. Ertveldesteenweg 11 en 13 uit te breiden. 

 Grondplan bestaande toestand sinds aanleg Zulma Rondasstraat. 

Verantwoording

 Mevrouw Brigitte Roebben, inwoner Ertveldesteenweg 11 te 9968 Oosteeklo geeft in een brief 
aan dat de parkeerzone van beperkte duur op de Ertveldesteenweg te Oosteeklo als gevolg van 
de aanleg van de Zulma Rondasstraat sterk geslonken is. 

 Gezien de aanwezigheid van handelszaken op Ertveldesteenweg 11 en 13, vraagt mevrouw 
Roebben een uitbreiding van de parkeerzone van beperkte duur.  

 Momenteel staan er nog verkeersborden die een parkeerzone van beperkte duur aanduiden. 
Deze staan omwille van de gewijzigde situatie foutief opgesteld (er is geen parkeerplaats meer 
tussen de verkeersborden). 

 In zitting van 16.03.2021 verklaart het college van burgemeester en schepenen zich akkoord om 
terug twee parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur te voorzien op de Ertveldesteenweg, ter 
hoogte van huisnummers 11 en 13. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Op de Ertveldesteenweg, ter hoogte van huisnummers 11 en 13, worden twee parkeerplaatsen 
voorzien met een beperkte parkeerduur. Het parkeren wordt er toegestaan voor de duur van 
maximaal 30 minuten.  

Art. 2
De parkeerplaatsen aan te duiden met verkeersbord E9b en onderborden, zoals momenteel 
geplaatst ter hoogte van huisnummers 13 en 15. Eventuele bijkomende verkeersborden en 
toebehoren aan te kopen van de kredieten voorzien in budget 2021 onder art. 020000 6150100 van 
de uitgaven exploitatiekrediet.

Art. 3
De verkeersborden en toebehoren te laten verplaatsen tot hun nieuwe positie door het personeel 
van de gemeentelijke buitendienst. 

Art. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 5



Overeenkomstig artikel 330  van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.

Art. 6
Dit besluit is van toepassing vanaf het aanbrengen van de wegmarkering en het plaatsen van de 
verkeersborden. 

Art. 7
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; Koning Albert II-laan 20, bus 20 – 
1000 Brussel.

Art. 8
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

- Politiezone Assenede – Evergem, F. De Kokerlaan 46 in 9940 Evergem
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 in 9000 Gent
- Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 in 9000 Gent.
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