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Aanvullend verkeersreglement parkeren centrum
Wiekevorst - 1.811.122.56

Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts,
schepen; mevrouw Sarah Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen
Vantyghem, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Hans Welters, algemeen
directeur

Afwezig
de heer Jan Moons, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de beslissing van het college van 26 februari 2019 werd de parkeersituatie en signalisatie in Wiekevorst-Dorp herbekeken.
Argumentatie
In piekmomenten is het parkeeraanbod ter hoogte van de kerk van Wiekevorst onvoldoende.
Kortparkeren op het trottoir is te verantwoorden indien hierbij steeds voldoende ruimte wordt
gelaten voor voetgangers. Om dit toe te laten is een bijkomend bord E9e noodzakelijk. Dit bord
wordt geplaatst waar het trottoir voldoende breed is om een voldoende brede passage voor
voetgangers mogelijk te maken bij een geparkeerd voertuig.
Ter hoogte van huisnummers 12-14 was vroeger een gele streep aangebracht op de stoeprand om
parkeren te voorkomen voor een vlottere inrijmogelijkheid. Deze situatie wordt hersteld door het
plaatsen van borden E3 (parkeer- en stilstandverbod) op die zone.
Om het parkeren ter hoogte van het gildenhuis enigszins te ordenen zullen daar verplaatsbare
straatelementen geplaatst worden die in lijn zijn met het ontwerp van de groenelementen rond de
kerk.
Er wordt voorgesteld het gemeentelijk informatiebord langs de kerk iets te verplaatsen in de
richting van huisnummer 53. Hierdoor wordt een obstakel gecreëerd waardoor vermeden wordt dat
voertuigen de bocht afsnijden tussen verkeersbord F19 (enkelrichting) en de fietsenstalling. Dit
voorstel wordt nog afgetoetst in het kader van de plaatsing van de kermis.
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
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 10° a) van het decreet lokaal bestuur: het college van burgemeester en schepenen is
belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen in Wiekevorst-Dorp.
Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven borden E9e en E3 (inclusief pijlen) te plaatsen volgens het
signalisatieplan in bijlage.
Artikel 3
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:






Verkeerscel van de lokale politie
Openbaar Domein
Vlaamse overheid - Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Provinciegouverneur
Griffier van de politierechtbank van Mechelen

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De burgemeester
(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De burgemeester
Luc Vleugels
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