UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 26 januari 2015.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, raadsleden;
V. Gabriels, secretaris.
Onderwerp: Punt 2: Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: invoering van
parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd voor kampeerwagens op de parking aan de
Kalmthoutse Heide.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van
de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 inzake de aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het gunstig advies van de verkeerspolitie van de PZ-Grens;
Overwegende dat de veiligheid dient gewaarborgd te worden;
Overwegende dat de te reglementeren parkings behoren tot het openbaar domein of
openbaar zijn door gebruik;
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Overwegende dat de te nemen maatregelen dienen om het parkeren op de parkeerplaatsen
in de Heibloemlaan ter hoogte van het Natuureducatief Centrum De Vroente te regelen zodat
de aangeduide plaatsen alleen kunnen worden gebruikt door kampeerwagens; dat voorzien
wordt dat er maximum 48 uur geparkeerd kan worden op deze plaatsen voor kampeerauto’s
zodat het langdurig bezetten van deze kampeerplaatsen vermeden wordt;
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare orde en de
regeling van het verkeer;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: met 25 jastemmen van Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, David
Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Liliane Willemsen, Veerle De
Block, Stig Bosmans, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart,
Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerelemans,
Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den
Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Op de parking langsheen de Heibloemlaan ter hoogte van het Vlaams Kennis- en
Vormingscentrum voor Natuur en Milieu ‘De Vroente’ worden 4 individuele parkeerplaatsen
voorbehouden voor kampeerauto’s.
Dit wordt ter kennis gebacht door verkeersborden E9h met daarop de afbeelding van een
kampeerauto en een onderbord met de vermelding “max. 48 uur”.
Art. 2.Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse overheid, Afdeling
Mobiliteit Beleid en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
Art. 3.Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:
 de gouverneur van de provincie Antwerpen;
 de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
 de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen;
 de korpschef van de PZ-Grens;
 de directeur-coördinator van de bestuurlijke politie en steundienst van de federale politie,
Noordersingel 27 te 2140 Borgerhout;
 de brandweercommandant;
 de gemeentelijke technische diensten;
 de administratie Wegen en Verkeer;
 de Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, provinciale afdeling Antwerpen,
beheer natuurreservaat Kalmthoutse Heide.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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