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Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer Patrick Feyaerts,
schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; de heer Eric Verbist, schepen; de heer Hans
Welters, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer David Geerts, schepen; mevrouw Sarah Wouters, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo,
schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Het verplaatsen van de maandagmarkt.
Wijzigingen in Bergstraat.
Argumentatie
Omwille van de coronamaatregelen werd in de Bergstraat enkelrichting ingevoerd en wijzigde de
parkeersituatie. Hiervoor werden als tijdelijke maatregel losstaande borden E3 geplaatst langs de
linkerzijde van de weg (richting Leopoldlei naar Molenstraat). Aangezien ook volgend jaar deze
situatie behouden blijft, is een meer permanente bebording aangewezen. Langs de rechterzijde
werd een parkeerstrook aangebracht tussen Leopoldlei en Villa Monte. In deze zone staan nog een
aantal parkeerverbodsborden die samenhangen met de vroegere situatie. Het is aangewezen deze
bebording aan te passen aan de huidige juridische situatie om betwistingen te voorkomen.
Op het voetpad tussen Berkenstraat en Molenstraat wordt momenteel veel fout geparkeerd. Om de
situatie te verduidelijken is het aangewezen om hier een parkeerverbod te expliciteren.
De marktkramers van de maandagmarkt hebben besloten om niet meer terug te keren naar het
Cultuurplein. Hierdoor kan ook de marktzone met bijhorend parkeerverbod op maandag van 7 tot 14
uur aangepast worden zodat de parking Cultuurplein buiten de regeling valt. Hiervoor dienen een
aantal borden aangepast te worden. Vanuit de zijstraten kan men momenteel de Bergstraat inrijden
zonder parkeerverbod voor maandag gesignaleerd te zien. Om de zone sluitend te maken dienen
bijkomende borden voor het aanduiden van de parkeerzone geplaatst te worden langs de
verschillende aansluitende straten. Voor de Noordstraat, tussen Bergstraat en Neerweg, werd reeds
een aanvullend reglement opgemaakt in het kader van de regeling voor de zondagmarkt.
De herziening van de borden moet betwistingen van parkeerboetes voorkomen en beoogt meer
duidelijkheid te verschaffen aan de weggebruikers.
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Juridische grond
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013: het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer op te stellen.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit een parkeerzone voor de maandagmarkt in te voeren door middel van borden
E9a met schijf en E9a/ met zonegeldigheid met onderbord 'uitgezonderd maandag 7-14u' in de
Bergstraat.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden E9a met schijf (volgens de
specificaties uit artikel 1) op volgende locaties:


Bergstraat (nabij kruispunt met Molenstraat)



Kattestraat (nabij kruispunt met Bergstraat)



Binnenweg (nabij kruispunt met Bergstraat)



Bergstraat (nabij kruispunt met Leopoldlei)

en borden E9a/ met schijf op:


Bergstraat (nabij kruispunt met Molenstraat)



Veldenstraat (nabij kruispunt met Bergstraat)



Berkenstraat (nabij kruispunt met Bergstraat)



Oude Gendarmeriestraat (nabij kruispunt met Bergstraat)



Meylemansstraat (nabij kruispunt met Bergstraat)



Binnenweg (nabij kruispunt met Bergstraat)



Bergstraat (nabij kruispunt met Leopoldlei)

Artikel 3
Het college geeft opdracht om de onderborden met aanduiding 'uitgezonderd maandag' te
verwijderen ter hoogte van het Cultuurplein.
Artikel 4
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden E3 met onderbord 'uitgezonderd
laden en lossen' aan de linkerzijde van de Bergstraat (in de richting van Leopoldlei naar
Molenstraat) op volgende locaties (telkens net voorbij het kruispunt volgens de rijrichting):


kruispunt met Leopoldlei



kruispunt met Binnenweg
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kruispunt met Meylemansstraat



kruispunt met Oude Gendarmeriestraat



kruispunt met Kattestraat

en aan de rechterzijde op volgende locaties:


ter hoogte van het parkje aan het kruispunt met de Noordstraat



ter hoogte van huisnummer 132



ter hoogte van het kruispunt met de Berkenstraat



ter hoogte met het kruispunt Molenstraat (met pijl naar beneden als onderbord)

Artikel 5
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:


Verkeerscel van de lokale politie



Team Openbaar Domein



Vlaamse overheid - afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid



Provinciegouverneur



Griffier van de politierechtbank van Mechelen

Artikel 6
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur

De burgemeester

(get.) Hans Welters

(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur

De burgemeester

Hans Welters

Luc Vleugels
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