Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 24/10/2018 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuring aanvullend reglement: Schoolstraat 20, aanpassen parkeervak wegens
verbouwing
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Overwegende de vraag van de familie Rottiers - Verbeken voor het aanpassen van de
parkeerstrook voor hun woning wegens de verplaatsing van hun oprit;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
15/12/2017;
 Overwegende de stedenbouwkundige vergunning verleend op 9/12/2016 betreffende de sloop van
een bestaande woning en het oprichten van een nieuwe woning;
 Overwegende dat overeenkomstig de voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning kosten
voor het verplaatsen of verwijderen van nutsvoorzieningen en weguitrusting op het openbaar
domein niet verhaald kunnen worden op het gemeentebestuur;
 Overwegende dat de kosten geraamd worden op € 1.268,17 incl. btw;
 Overwegende de instemming van de aanvrager voor de vergoeding van de kosten;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, Rita Sichien)

ART. 1
De parkeerstrook voor Schoolstraat 18 en 20 in te korten tot aan de perceelgrens tussen beide
woningen, zodat enkel de parkeerplaats voor Schoolstraat 18 behouden blijft.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
ART. 3

Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Herbeslissing van het aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, aanpassen
parkeervak.
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Overwegende de melding van Franky De Vrieze;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
15/06/2018;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 27/06/2018 betreffende aanvullend reglement:
Tamboerkensstraat 1, aanpassen parkeervak;
 Overwegende de ruimte tussen de garagepoorten van Tamboerkensstraat 1 en 1b, minder groot is
dan de norm voor een parkeervak;
 Overwegende dat door de nieuwe maatregel de kans reëel is dat hier toch auto’s gaan parkeren
deels voor de garages van betrokkenen (druist in tegen de verkeerswetgeving), is na overleg
tussen administratie en bestuur beslist om de belijning direct aan te passen, omdat dit
kostenefficiënter was i.f.v. de externe firma die op dat moment in Berlare aan de slag was;
 Overwegende dat deze beslissing wordt voorgelegd op de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Rita Sichien, raadslid)
0 afwezig

ART. 1
De parkeerstrook voor Tamboerkensstraat 1 te onderbreken van 50 cm links van garagepoort
Tamboerkensstraat 1 tot en met 50 cm links van de garagepoort Tamboerkensstraat 1b.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

