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Mobiliteit
Tijdelijk reglement van 20 februari 2020 met betrekking tot de verkeersmaatregelen die
worden genomen naar aanleiding van het tijdelijk parkeerverbod in De Hegge.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van de collegebeslissing d.d. 20 februari 2020 betreffende het invoeren van een
tijdelijk parkeerverbod in De Hegge, wordt onderstaand tijdelijk reglement voorgelegd ter goedkeuring.
Argumentatie
 Gelet op het feit dat voor de invoering van een tijdelijk parkeerverbod er eveneens een tijdelijk
reglement nodig is;
 Gelet op de beslissing, genomen in hetzelfde college als onderstaand tijdelijk reglement en dit
slechts van kracht is indien het college eveneens beslist om dit parkeerverbod in te voeren;
 Overwegende dit tijdelijk reglement de doorstroming van het verkeer versterkt;
JURIDISCH KADER
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
BESLUIT
Artikel 1
Vanaf 16 maart 2020 zal voor een periode van 3 maanden een parkeerverbod worden ingevoerd
langs beide zijden van de weg in volgende straten of gedeelten van straten:
 De Hegge, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 10
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de borden E1, aangevuld met onderbord Xa, Xb
Artikel 2
Een kopie zal overgemaakt worden aan:







Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te Turnhout
Dhr. Griffier der Politierechtbank Turnhout
Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politie zone Geel-Laakdal-Meerhout
Dhr. Zonechef van de brandweerzone Kempen
Spoeddienst A.Z. St. Dimpna Geel
Dhr. Beleidsmanager Grond

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
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