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HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET 
VERKEER - GEMEENTEWEGEN - PARNASSIUSSTRAAT

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 het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Overwegende de heraanleg van de Parnassiusstraat in het voorjaar van 2019;

Overwegende de noodzaak voor extra zebrapaden ter hoogte van de Middenlaan en de Gevaertlaan;

Overwegende de noodzaak voor parkeerverbod aan de oostzijde;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Parnassiusstraat

Art. 1: Op de Parnassiusstraat van het kruispunt met de Middenlaan tot het kruispunt met de Gevaertlaan aan de 
oostelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt 
aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: - verkeersborden E1 - de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 2: Op de Parnassiusstraat

 ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan:

 ter hoogte van het kruispunt met de Gevaertlaan geldt: 

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: - wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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