
 

1/2 gemeente Zoersel 

uittreksel uit de notulen 

gemeenteraad van 20 september 2022 

aanwezig 

voorzitter Marcel De Vos 

burgemeester Liesbeth Verstreken 

schepenen Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien Schryvers 

raadsleden Jos van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Jan De Prins, Koen Paredaens, Rita Laureyssens, 

Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Cindy Van Paesschen, Wouter Bollansée, Alex Verbergt, Tom 

Sleeuwaert, Bert Claessens, Karin Verbiest, Elke Sels, Emery Frijters, Lukas Kint 

algemeen directeur Kristof Janssens 

aanvullend politiereglement voor het invoeren van parkeerplaatsen voor een autodeelsysteem op de 

parking van het administratief centrum - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Het college van burgemeester en schepenen gunde in haar vergadering van 30 mei 2022 de opdracht 'Ter 

beschikking stellen van twee elektrische deelwagens en de bijhorende infrastructuur', bestek met nr. 2021-036. 

De twee deelwagens met laadpaal worden geplaatst op de parking van het administratief centrum, naast de 

publieke fietsenstalling. Om kenbaar te maken dat deze parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor het gegunde 

deelsysteem moeten de twee parkeerplaatsen hiervoor ingericht worden. 

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 

• koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

• ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 

• decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens 

• besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 

• omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op 

de politie over het wegverkeer 

• besluit van 30 mei 2022 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het ter 

beschikking stellen van twee elektrische deelwagens en de bijhorende infrastructuur - goedkeuring 
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gunning 

besluit 

artikel 1 

Twee haakse parkeerplaatsen naast de publieke fietsenstalling voor het administratief centrum van Zoersel 

zullen ingericht worden voor het autodeelsysteem dat gegund werd door het college van burgemeester en 

schepenen op 30 mei 2022. 

artikel 2  

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruiker door middel van verkeersborden en 

wegmarkeringen 

• het plaatsen van een verkeersbord E9a elektrisch laden met blauw onderbord met de tekst 'autodelen' 

ter hoogte van elk parkeervak voorbehouden voor het autodeelsysteem 

• het aanbrengen van oranje markeringen met de tekst autodelen rondom elk parkeervak voorbehouden 

voor het autodeelsysteem 

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.  

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


