UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 24 september 2018.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ;
D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van
Heybeeck, A. Dierckx, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, S. de Koning, B.
Veraart, N. Brosens, P. Brosens, J. Alen, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Van Aert en V. De Block, raadsleden.
Onderwerp: Punt 7: Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg: uitbreiding van de zone met beperkte
parkeertijd, met uitzondering van de bewoners met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en
omgeving (blauwe zone).
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;
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Overwegende dat de te reglementeren wegen behoren tot de gemeentewegen;
Overwegende dat de te nemen maatregelen dienen om de bewoners van de
Heidestatiestraat te kunnen laten parkeren in de Heidestatiestraat zonder het verplichte
gebruik van de parkeerschijf, maar door middel van de bewonerskaart;
Overwegende dat er een onderzoek werd gedaan om na te gaan of de bewoners al dan niet
beschikken over een eigen parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving;
Overwegende dat het voorgaande besluit van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring
van het aanvullend politiereglement: invoering van een zone met beperkte parkeertijd, met
uitzondering van de bewoners met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving
(blauwe zone), genomen in zitting van 30 januari 2017, wordt opgeheven;
Overwegende dat de plaatsomschrijving in het vorige politiereglement omtrent het parkeren
met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving, niet meer in overeenstemming is
met de nieuwe toestand; dat er een uitbreiding nodig is voor de zone met beperkte parkeertijd
op de parking voor de vrije basisschool St. Jozef aan de Kalmthoutlaan, dat er een “einde
zonebord” wordt voorzien aan elke toegang en uitgang tot de zone met beperkte parkeertijd
(blauwe zone);
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid en de
regeling van het verkeer;
Gelet op de bespreking van dit ontwerp van politiereglement tijdens de verkeerscel in zitting
van 5 september 2018;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Joris Alen, Jozef Duerloo,
Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck,
Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie
Van Looveren, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs.
Artikel. 1 .Het voorgaande besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 30 januari 2017 inzake
het parkeren met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving wordt opgeheven en
vervangen door het onderhavige besluit.
Art. 2.Er wordt een zone met beperkte parkeertijd, met uitzondering van de bewoners met
bewonerskaart, afgebakend in de volgende straten of straatdelen:
- Heidestatiestraat: vanaf het pand met huisnummer 8 tot aan de spooroverweg
- Leopoldstraad: vanaf het kruispunt Heidestatiestraat tot pandscheiding nummer 11/13
- Marguerite Corstiaenslaan: vanaf het kruispunt Heidestatiestraat tot Willy
Vandersteenplein
- Withoeflei: vanaf het kruispunt Heidestatiestraat tot het pand met huisnummer 16
- Victorine Van Mechelenlaan: vanaf het kruispunt Withoeflei tot (zijgevel) Withoeflei 9/5
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Statielei: vanaf het kruispunt Withoeflei tot Withoefstraat.
Heidestatieplein: wordt afgebakend als volgt:
• vanaf de aansluiting met de Bevrijdingslei (ter hoogte van de Bevrijdingslei met
huisnummer 2)
• vanaf de aansluiting met de Canadezenlaan (ter hoogte van Heidestatieplein
met huisnummers 16/18)
• vanaf de aansluiting met de Max Temmermanlaan
• vanaf de spooroverweg (aansluitend op de Heidestatiestraat)
• vanaf de schoolparking van de basisschool St. Jozef op de doorgang voor de
ingang van het parochiecentrum (het pand met huisnummer 8)
vanaf de aansluiting met de Kalmthoutlaan (ganse parking voor kleuterschool van St.
Jozef)
vanaf de aansluiting met de Vredelaan (ganse parking voor kleuterschool St. Jozef)
Kalmthoutlaan: tussen Heidestatieplein en Vredelaan ter hoogte van de parking van
de kleuterschool van St. Jozef)
Vredelaan: vanaf het kruispunt met de Guido Gezellelaan naar Kalmthoutlaan toe
(ganse parking van de kleuterschool van St. Jozef)
Willy Vandersteenplein: wordt afgebakend als volgt:
• vanaf M.Corstiaenslaan vanaf het pand met huisnummer 14 (ter hoogte van de
beugels)
• vanaf het pad naar M.Corstiaenslaan tussen het pand met huisnummer 6
(Bel&Bo) en huisnummer 8 (Standaard Boekhandel)
• vanaf het pad naar Kapellensteenweg ter hoogte van het pand met
huisnummer 12 (Aldi)
• vanaf het pad naar de parking van Carrefour ter hoogte van het pand met
huisnummer 18 (Action)
• vanaf M. Corstiaenslaan (verbinding met Heidestatiestraat).

Art. 2.Elke toegang en uitgang tot de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt
gesignaleerd, overeenkomstig het artikel 65.5 van het wegverkeersreglement, door middel
van begin/eindborden met zonale geldigheid voorzien van het verkeersbord E9a met daarop
de afbeelding van de parkeerschijf en de vermelding “uitgezonderd bewoners”.
Art. 3.Huidige verordening wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig de artikelen
186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art. 4.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.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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