
VERGADERING GEMEENTERAAD

datum gemeenteraad 15 oktober 2018 

aanwezig Sebastiaan Rubberecht, voorzitter; Dirk Bauwens, burgemeester; 

Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, Kathleen Krekels, 

Anke Fierens, Leen Scholiers, schepenen; Yolande Avontroodt, 

Marijke Dillen, Olivier Verhulst, Marian Van Alphen, Wim Van Kets, 

Joos Verschueren, Kristof Droessaert, Pascale Gielen, Hendrik 

Bellens, Gerald Van Acker, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, 

Annemie Laforce-Vergote, Stefan Van den Heuvel, Patrick Lievens, 

Hans Hanssen, Rita Tutelaars, raadsleden; Tine Vervisch, algemeen 

directeur; 

verontschuldigd Dirk Mariën, raadslid; 

onderwerp Aanvullend politiereglement op het wegverkeer - blauwe zone 

Turnhoutsebaan 204

UITTREKSEL

Feiten en context
De toegang tot de parking gelegen Turnhoutsebaan 204 is verboden voor alle voertuigen 
uitgezonderd gemeentediensten. Het vredegerecht, de muziek- en woordacademie en het 
evenementenloket zijn sinds geruime tijd overgebracht naar andere locaties. Om tegemoet te 
komen aan de parkeernood in Schilde-centrum is het aangewezen deze parking open te stellen voor 
het publiek en hierbij hetzelfde parkeerregime aan te houden als op de parking Turnhoutsebaan 200 
(blauwe zone).

Juridische gronden
• Artikel 43 § 1 van het gemeentedecreet

Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, 
aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

• Wet betreffende politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968

• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het 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 verkeerstekens

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer

Argumentatie
• Het betreft openbaar domein.
• Er wordt bijkomende parkeergelegenheid gecreëerd.
• De signalisatie moet aangepast worden.

BESLUIT
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Stemming:  24 stemmen voor: Dirk Bauwens, Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, 
Kathleen Krekels, Anke Fierens, Yolande Avontroodt, Marijke Dillen, Olivier Verhulst, Marian Van 
Alphen, Wim Van Kets, Joos Verschueren, Kristof Droessaert, Pascale Gielen, Hendrik Bellens, 
Gerald Van Acker, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Annemie Laforce-Vergote, Stefan Van 
den Heuvel, Patrick Lievens, Hans Hanssen, Rita Tutelaars en Sebastiaan Rubberecht
Artikel 1. Omwille van de verhuis van gemeentelijke diensten kan de parking aan Turnhoutsebaan 
204 opengesteld worden voor het publiek.
Artikel 2. Het verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd gemeentediensten" moet verwijderd 
worden en vervangen worden door een bord ZEGaGS (parking blauwe zone). 
Artikel 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de 
hulpdiensten zoals ziekenwagens, brandweerwagens en politievoertuigen.
Artikel 4. Afschrift van huidig besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid - afdeling beleid, 
mobiliteit en verkeersveiligheid, de Heer Procureur des Konings te Antwerpen, de rechtbank van 
eerste aanleg en de politierechtbank.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Sebastiaan Rubberecht
algemeen directeur voorzitter


