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Punt A.7: Goedkeuring van een aanvullend politiereglement tot invoering van een blauwe zone
De gemeenteraad;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing
van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 1991 houdende goedkeuring van
een aanvullend politiereglement tot instelling van een blauwe zone op de Handelslei vanaf de
aansluiting met de Kapellei tot aan het kruispunt met de Bethaniënlei;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 1992 houdende goedkeuring van een
aanpassing aan het aanvullend politiereglement tot instelling van een blauwe zone op de
Handelslei;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 1997 houdende goedkeuring van de
uitbreiding van het gemeenteraadsbesluit van 4 november 1991 houdende goedkeuring van een
aanvullend politiereglement tot instelling van een blauwe zone, vanaf de Handelslei 258 tot de
Kapellei 52;
Overwegende dat op de Handelslei veel handelszaken gevestigd zijn;
Overwegende dat het beperken van de parkeerduur (blauwe zone) noodzakelijk is in het
centrum van St.-Antonius om te voorkomen dat ‘langparkeerders’ de parkeerplaatsen bezetten
voor bezoekers van de handelszaken, andere weggebruikers en leveranciers;
Overwegende dat in het gedeelte van de Kapellei tussen nummer 52 en nummer 12 deze
maatregel minder noodzakelijk leek en de bewoners vragende partij waren om in de mate van
het mogelijke meer parkeerplaatsen te voorzien;
Overwegende dat het schepencollege besloot om gedurende een periode van vier maanden de
blauwe zone in te korten;
Overwegende dat deze maatregel na evaluatie niet opportuun bleek;
Gezien het advies van de politie om ook een deel van het St.-Teunisplein in de blauwe zone op
te nemen;
BESLUIT met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1:
De ‘blauwe zone’ in het centrum van St.-Antonius wordt vastgesteld, zodat ze geldt vanaf de
Handelslei 258 tot aan de Kapellei 52, en op een deel van het St.-Teunisplein, nl. de 9 schuine
parkeervakken aan de linkerzijde van de kerk.
Artikel 2:
Op de openbare wegen, vernoemd 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 3:

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 4:
Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan.
Artikel 5:
Dit reglement zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse minister van mobiliteit,
departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Artikel 6:
Een afschrift van dit reglement zal, na goedkeuring, overeenkomstig art. 119 van de nieuwe
gemeentewet gezonden worden aan:
- de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen
- het parket van de procureur des Konings te Antwerpen
- de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
- en de politierechtbank van Antwerpen.
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