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Punt A.9: Goedkeuring van een aanvullend politiereglement tot invoering van een parkeerverbod langsheen
de linkerzijde van de toegangsweg tot de parking aan ‘Ter Beuken’.
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 plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald
- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
- artikel 119 van de nieuwe gemeentewet
Feiten en context
Aan de gemeentelijke basisschool in Sint-Antonius (GSA) zijn er bij het begin- en einduur van de school vaak
problemen inzake verkeersveiligheid. Dit wordt vooral veroorzaakt door de her en der geparkeerde wagens van
ouders die hun kinderen komen brengen of ophalen.
Langs de toegangsweg tot de parking aan ‘Ter Beuken’ bestaat er – gezien vanuit de Achterstraat – reeds een
stilstaan- en parkeerverbod aan de rechterzijde naast het fietspad. Aan de linkerzijde bestaat er geen stilstaan- en
parkeerverbod.
Advies
- het advies van Ludo Jacobs, commissaris van politie, van 14 mei 2009
Argumentatie
Omdat er – gezien vanuit de Achterstraat – langs de linkerzijde van de toegangsweg tot de parking aan ‘Ter
Beuken’ steeds wordt geparkeerd, blijft er nog een zeer beperkte ruimte over tussen de daar geparkeerde wagens
en het fietspad aan de rechterkant. Wagens kunnen hierdoor moeilijk passeren en brengen daarmee de fietsers
op het fietspad in gevaar.
Om aan deze situatie te verhelpen wordt aan de linkerzijde van ‘Ter Beuken’ best een stilstaan- en parkeerverbod
uitgevaardigd.
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1:
Aan de GSA wordt – gezien vanuit de Achterstraat – aan de linkerzijde van de toegangsweg tot de parking aan
‘Ter Beuken’, een permanent stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd.
Artikel 2:
De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een aangepaste
verkeerssignalisatie.
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:
Huidige beslissing zal voor goedkeuring in viervoud worden overgemaakt aan het ministerie van de Vlaamse
gemeenschap.
Artikel 5:
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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