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Voorwerp

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling
van het verkeer op gemeentewegen: P30-zones in het
centrum - opheffen collegebeslissing van 3 september 2019
en goedkeuren nieuw reglement

Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikels 286 en 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
besluit van 16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen.
Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen.
Het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, met latere wijzigingen en aanvullingen,
waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
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Het Ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij het model en de modaliteiten
worden bepaald tot het uitreiken van een bewonerskaart.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit
inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.
De beslissing van de gemeenteraad van 13 februari 2014 inzake 'Gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer - overdracht van bevoegdheid
aan het College van Burgemeester en Schepenen'.
Feiten, context en argumentatie
Er werd vastgesteld dat voornamelijk houders van een parkeerkaart voor mindervaliden
de parkeerduur op Shop&Go-plaatsen overschrijden. Houders van een dergelijke kaart
kunnen voor onbeperkte duur parkeren in de blauwe zone.
De aanpassing van het reglement houdt in dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor
bewoners en houders van een parkeerkaart voor mindervaliden. Op deze manier blijven
de Shop&Go-plaatsen beschikbaar voor kortparkeerders.
Verwijzingen
Beslissing van het College van Burgemeester en schepenen van 3 september 2019:
"Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer op
gemeentewegen: P30-zones in het centrum - opheffen collegebeslissing van 2 oktober
2018 en goedkeuren nieuw reglement."
Besluit
Artikel 1
Het 'Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer op
gemeentewegen: P30-zones in het centrum' van 3 september 2019 wordt opgeheven en
vervangen door onderstaand reglement:
Artikel 1
Er wordt een zone met een parkeerduurbeperking van 30 minuten ingericht in
volgende straatgedeelten :
- Kon. Elisabethstraat
- Kerkstraat t.h.v. huisnr. 2-4 : 2 plaatsen
- Kerkstraat t.h.v. huisnr. 48-50: 2 plaatsen
- Kerkstraat t.h.v. huisnr. 80-82 : 2 plaatsen
- Gen. Eisenhowerstraat, binnenplein 'Tramstatie' : 4 plaatsen (aan beide zijden twee
parkeerplaatsen)
- Kouterstraat t.h.v. huisnr. 1 : 3 plaatsen
- Twaalfde Liniestraat 13 : 2 plaatsen
Artikel 2
De reglementering 'gratis extra kort parkeren' is geldig van maandag tot en met
zaterdag en dit van 9 u. tot 19 u.
Artikel 3
Elke zone wordt aangeduid d.m.v. een E9a bord met onderbord 30 min., van maandag
tot en met zaterdag en dit van 9 u. tot 19 u.
Artikel 4
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Er wordt voor bewoners en voor houders van een parkeerkaart voor mindervaliden
geen uitzondering gemaakt op de reglementering 'gratis extra kort parkeren'.
Artikel 2
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling
Mobiliteit & Verkeersveiligheid.
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van
eerste aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

Burgemeester,
(get.) Francis Benoit
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