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GOEDGEKEURD
Zitting van 1 april 2019
Departement Openbare Werken Dienst Openbare Werken

Tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer houdende het invoeren van een parkeer- en
stilstaanverbod in de Tienpondstraat.

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dieter Wouters, Burgemeester - Voorzitter; mevrouw Mai Van Thillo, Schepen; mevrouw May
Aernouts, Schepen; de heer Sus Vissers, Schepen; de heer Kris Van Looveren, Schepen; mevrouw
Katrin Kempenaers, Schepen; de heer Luc Loos, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rit Luyckx, Schepen

Beschrijving
Motivering
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
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 01 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;
Overwegende dat het voetpad volledig wordt ingenomen door geparkeerde voertuigen en voetgangers
met als gevolg dat voetgangers op de rijbaan moeten wandelen;
Gelet op het voorstel om vanaf 29 april 2019 een stilstaan- en parkeerverbod iin te stellen in de
Tienpondstraat, langs de zijde van huisnummer 14 tot aan De Stroobloem; de mindervalidenplaats
blijft behouden;
Overwegende dit project na enkele maanden zal geëvalueerd worden;
Overwegende dat de veiligheid dient gewaarborgd te worden;
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid en de regeling
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van het verkeer;
Overwegende dat de te reglementeren wegen behoren tot de gemeentewegen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit
Artikel 1
Met ingang vanaf 29 april e.k. wordt een parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd in de Tienpondstraat,
langs de zijde van huisnummer 14 tot aan de Stroobloem (mindervaldiden plaats blijft behouden). De
maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3.

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.

Artikel 3
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan:





de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
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 administratie Wegen en Verkeer.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen Directeur
(get.) Luc Loos

Burgemeester
(get.) Dieter Wouters
Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur
Luc Loos

Burgemeester
Dieter Wouters
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