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

Afwezig
mevrouw Kelly Van Tendeloo, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Bouw school en herinrichting openbaar domein.
Bespreking op college van 7 mei 2019.
Argumentatie
Het invoeren van een blauwe zone zorgt voor een hogere rotatie van geparkeerde voertuigen op het
pleintje. Hierdoor hebben klanten van de omliggende handelaars meer kans om een vrije plek te
vinden. Gezien de aard van de activiteiten lijkt een parkeerduurbeperking van 2 uur aangewezen.
Het verkeer rond het pleintje verloopt vaak chaotisch. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer
rond het pleintje kan men hier aan tegemoetkomen. Er wordt geopteerd om het verkeer in
tegenwijzerzin te laten verlopen. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen aan het pleintje het
gemakkelijkst in- en uit te rijden.
De manier waarop dit gecommuniceerd wordt naar de betrokkenen wordt vastgelegd in
samenspraak met Communicatie.
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
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
/
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Advies
Communicatie (Dienstverlening)
Gunstig onder voorwaarden
Algemene communicatie
- bericht in Reklameklokje op 4 juli
- bericht op de website bij de nieuwtjes vanaf 1 juli
- bericht op social media omstreeks 1 juli
- bericht op infobord in Pijpelheide eerste week juli
Gerichte communicatie
- school informeren via mail; school verspreidt info naar ouders en leerkrachten op gepast moment
- BKO informeren via mail; BKO verspreidt info naar ouders op gepast moment
- Sport en Jeugd informeren via mail; zij verspreiden info naar gebruikers turnzaal basisschool
- buurtbewoners en handelszaken via bewonersbrief

Besluit
Artikel 1
Het college besluit een parkeerduurbeperking van 2 uur in te voeren op de parkeerplaatsen langs
het pleintje gevormd door Meester Fritsstraat en Schrieksesteenweg door het plaatsen van borden
E9a (met parkeerschijf).
Artikel 2
Het college besluit enkelrichting in te voeren rond het pleintje, gevormd door Meester Fritsstraat en
Schrieksesteenweg in tegenwijzerzin door het plaatsen van borden F19 in combinatie met borden
C1. (Brom)Fietsers worden toegelaten in beide richtingen.
Artikel 3
De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2019 (of van zodra de borden geplaatst worden als dit later is).
Artikel 4
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

Artikel 5
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Artikel 6
Een specifiek communicatietraject wordt uitgewerkt in samenspraak met Communicatie.
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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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