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12.

TREFFEN VAN EEN POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER – UITBREIDING
BLAUWE
ZONE/PARKEERVERBOD
IN
ETIKHOVESTRAAT
EN
ETIKHOVEPLEIN
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD,
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het KB van 01.12.1975 betreffende de Politie op het Wegverkeer gewijzigd bij KB van
14.05.2003, waarbij de modaliteiten van de nieuwe parkeerschijf worden beschreven;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Overwegende dat na het herinrichten van de Berkenstraat en het kruispunt met de
Etikhovestraat/Gieterijstraat het gebruik van de parkeerschijf best verplicht wordt om het
langparkeren tegen te gaan;
Overwegende dat in die zone zich een aantal handelszaken bevinden waarbij hun klanten weinig kans
hebben zich daar in de omgeving te parkeren gezien de parkeerplaatsen ingenomen worden door het
personeel van het OCMW;
Overwegende dat het bestaande parkeerverbod in de Etikhovestraat (momenteel beperkt tot
huisnummer 3, best uitgebreid wordt tot voorbij huisnummer 1;
Gehoord de opmerking van raadslid Steven Lippens i.v.m. de parkeerfaciliteiten ten bate van de
aangelanden in de beoogde zone;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen,
Art. 1 – Langsheen de Etikhovestraat wordt vanaf de aansluiting met de Berkenstraat tot aan de
aansluiting met de Poststraat, het parkeren met een beperkte parkeertijd ingevoerd van maandag tot
en met vrijdag, aan de hand van het gebruik van de parkeerschijf.

Art. 2 – Het parkeerverbod op het Etikhoveplein wordt uitgebreid tot voorbij het huisnummer
Etikhoveplein 1.
Art. 3 - Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend
gemaakt.
Art. 4 - De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig het
gemeenteraadsbesluit van 23/12/2003 betreffende de belastingverordening op het parkeren in een
blauwe zone.
Art. 5 - De maatregel beperkt parkeren zal gereglementeerd worden door middel van de borden
E9a met onderbord type VIIb (symbool parkeerkaart) en pijlen type X a en b en door middel van
het bord (art. 2).
Art. 6 – De aangelanden zullen via een “bewonerskaart” vrijgesteld worden van het naleven van
voormeld politiereglement.
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