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Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

OPHEFFEN VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET
WEGVERKEER INZAKE HET VOORBEHOUDEN VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP IN DE RIJKENDALSTRAAT TER HOOGTE VAN HET HUISNUMMER 101
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 56, § 3, 1° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 De hierna voorziene maatregel betreft gemeentewegen;
 Het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2013 betreffende het aanvullend reglement op het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het voorbehouden van een
parkeerplaats voor personen met een handicap in de Rijkendalstraat ter hoogte van het
huisnummer 101;
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 houdende de delegatie van de bevoegdheid om
aanvullende reglementen op te maken aan het college.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
Gunstig advies van de politie (wijkdienst) om deze parkeerplaats te verwijderen gezien hier geen gebruik
meer van gemaakt wordt.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Bij gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2013 werd het aanvullend reglement goedgekeurd om een
parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien in de Rijkendalstraat ter hoogte van huisnummer
101.
De aanvrager van deze parkeerplaats is ondertussen overleden waardoor er gevraagd wordt deze
parkeerplaats te verwijderen.
Gezien er geen algemeen belang aan deze parkeerplaats kan toegewezen worden en de hoge parkeerdruk in
Strombeek is het aangewezen deze parkeerplaats te verwijderen en deze ter beschikking te stellen voor
iedereen.
Bijkomende informatie:
/
1

BESLUIT:
Artikel 1.
Het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Rijkendalstraat ter hoogte van
het huisnummer 101 wordt opgeheven.
Art. 2.
De nodige verkeersborden en markeringen zullen verwijderd worden.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het decreet lokaal bestuur worden bekend gemaakt.
Art. 4.
Sinds 1 mei 2019 moeten de aanvullende reglementen op het wegverkeer enkel via het Loket voor Lokale
Besturen worden doorgestuurd. Het VHV heeft via dit kanaal toegang tot deze documenten. Volgende
categorie dient aangeduid te worden:
 aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of
speciale beschermingszones).
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