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Punt A.12: Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 19 januari 2010 houdende goed-

keuring van een politiereglement tot invoering van een blauwe zone op het dorpsplein van 

Zoersel en goedkeuring van een politiereglement tot invoering van een blauwe zone op het 

dorpsplein van Zoersel 

MOTIVERING:  

Juridische grond 
- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoor-

waarden van de verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens 

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie 
De parkeerplaatsen op het dorpsplein van Zoersel worden veelal bezet door langparkeerders. 

Het gaat meestal om pendelaars die hun wagen op het plein parkeren en van daar verder de bus 

nemen naar hun bestemming.  Bezoekers van de nabij gelegen handelszaken vinden hierdoor 

vaak geen vrije parkeerplaats meer met foutparkeren en de daarbij horende verkeershinder tot 

gevolg. 

Om hieraan te verhelpen wordt het dorpsplein van Zoersel best ingericht als blauwe zone.   

Aan de rand van het dorpsplein - ter hoogte van de huisnummers 107 tot 113 – kan een strook 

worden voorzien waar langparkeren nog wel mogelijk is.  Daardoor zouden bewoners van de 

aanpalende woningen en appartementen of recreanten die hier hun wagen parkeren om hun 

wandel- of fietstocht te beginnen en te eindigen ook de gelegenheid krijgen om hun wagen voor 

langere tijd op het dorpsplein te parkeren.  Pendelaars kunnen met hun wagen steeds terecht op 

de carpoolparking aan de op- en afrit van de E34. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

De gemeenteraadsbeslissing van 19 januari 2010 tot goedkeuring van een politiereglement tot 

invoering van een blauwe zone op het dorpsplein van Zoersel en goedkeuring van een aanvul-

lend politiereglement voor het instellen van een blauwe zone op een gedeelte van het dorpsplein 

in Zoersel wordt ingetrokken. 

Artikel 2: 

De gemeenteraad keurt volgend politiereglement goed: 

Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het instellen van een blauwe zone op 

een gedeelte van het dorpsplein in Zoersel. 

Artikel 1: 

Omdat de huidige situatie niet duidelijk is voor de gebruikers zal de blauwe zone aangepast 

worden om zo een eenduidiger afgebakende blauwe zone te bekomen. 

Artikel 2: 

Op het dorpsplein van Zoersel wordt een blauwe zone ingesteld.  De twee parkeerstroken aan de 

rand van het plein ter hoogte van de woningen Dorp 107 tot en met Dorp 113 behoren niet tot de 



   

blauwe zone en blijven beschikbaar voor langparkeren. Deze zone zal van de blauwe zone afge-

scheiden worden met hekkens, zodat de blauwe zone en de zone langparkeren duidelijk afgeba-

kend zijn. 

Artikel 3: 

In de blauwe zone zoals vermeld in artikel 1 is het gebruik van een schijf voor het controleren 

van de parkeerduur verplicht. Al de voorschriften van de wetgeving in verband met de ‘blauwe 

zones’ zijn er van toepassing. 

Artikel 4: 

De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door 

een aangepaste verkeerssignalisatie. 

Artikel 5: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 

van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 6: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan.   

Artikel 7: 

Dit reglement zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit. 

Artikel 8: 

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan : 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen  

- de griffie van de politierechtbank te Antwerpen  

- het parket van de procureur des Konings te Antwerpen 

- de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen 
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