Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 08/06/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Goedkeuren aanvullend reglement parkeerplaats personen met handicap, Brielplein
DE RAAD,
 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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gelet op het collegebesluit van 3/04/2020 betreft het inrichten van een parkeerplaats voor
mindervaliden op het Brielplein;
 Gelet op het collegebesluit van 8/05/2020 betreft het hernemen van het besluit van 3/04/2020;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Verdonck Wim)

ART. 1
Op het Brielplein naast de parkeerplaats met laadpaal voor elektrische wagens, tegen het hek van het
Kasteelpark, wordt volgende maatregel ingevoerd:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap.
- verkeersbord E9a
- de verkeersbord worden aangevuld met onderborden Type VIId
De twee parkeervakken gelegen links van de parkeervakken met laadpaal worden omgevormd tot een
parkeervak voor personen met een handicap.
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
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Goedkeuren aanvullend reglement: Schoolstraat 36, aanpassen parkeervak
DE RAAD,
 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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15/05/2020;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Verdonck Wim)

ART. 1
De parkeerstrook gelegen voor de woning in de Schoolstraat 36 in te korten met 5 meter volgens
bijgevoegde schets.
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
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen.
Goedkeuren aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1a, aanpassen parkeervak
DE RAAD,
 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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2020;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Verdonck Wim)

ART. 1
De parkeerstrook gelegen voor Tamboerkensstraat 1A in te korten met 2,65 m tot vlak voor de
garagepoort van de woning (inclusief de belijning voor het vast paneel van de poort) volgens
bijgevoegde schets. Dan blijft er nog 5,80 m over aan de ander kant van de poort, de plaats voor 1
wagen.
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
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

