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

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

Overwegende het positief advies van de verkeerscommissie van 19 september 2019;

Overwegende het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2019;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Overwegende de aanvraag van de bewoner van Dijk 40 voor de aanleg voor een parkeerplaats voor andersvaliden;

Overwegende dat dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden vermeld in de ministeriële omzendbrief van 1 april 
2001;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Op de Dijk ter hoogte van huisnummer 40 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden 
voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een 
afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 2: Op de Dijk van ter hoogte van de Wulpenbrug in beide richtingen geldt: de toegang is verboden voor 
bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan 3,80 meter.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C29

Art. 3: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 18/02/2008 betreffende de Dijk.

Art. 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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