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Voorgeschiedenis
• In 2009 werd een proefopstelling rond parkeren in de Picardielaan ingevoerd.
• In 2010 werd een enquête gedaan bij de bewoners. Deze leidde tot allerlei misverstanden en 

wrevel.
• In 2014 werd de problematiek rond parkeren in de Picardielaan terug opgepikt.

Feiten en context
De proefopstelling in de Picardielaan staat er nog steeds. Deze werd niet gefinaliseerd via een 
aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer.

Juridische gronden
• Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 

1968, Titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen
• Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 

1968, Titel II over de plaatsing van de verkeerstekens
• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren
• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
• 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 de gemeentelijke aanvullende 

reglementen op de politie over het wegverkeer
• Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

Inspraak en advies
Gunstig advies van de verkeerscel.

Argumentatie
• Het behoud van een verkeersveilige en aangename woonomgeving.
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• De bestendiging van een proefopstelling moet ondersteund worden door een aanvullend 
politiereglement.

BESLUIT
Stemming:  25 stemmen voor: Dirk Bauwens, Olivier Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, 
Marian Van Alphen, Pascale Gielen, Marijke Dillen, Kristof Droessaert, Valérie Van Genechten, 
Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, Patrick Lievens, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Mats 
Geismar, Philippe Verschueren, Laurenz Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, 
Micheline Duysens, Tara Godts, Valerie Michel, Margot Van Overtveldt, Yolande Avontroodt en Rita 
Tutelaars
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om de proefopstelling in de Picardielaan te bestendigen naar een 
permanente opstelling.
Artikel 2. In de Picardielaan wordt een parkeerstrook aangebracht aan de zijde van de pare 
huisnummers, aan de overkant van huisnummers 9 tot en met 17. Het is verboden te parkeren aan 
de zijde van de pare huisnummers buiten deze parkeerstrook.
Artikel 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met verkeersborden B19 aan de overkant van 
huisnummer 9, verkeersbord B21 aan de overkant van huisnummer 17 en verkeersborden E3.
Artikel 3. Dit reglement zal worden 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 Yolande Avontroodt
Algemeen directeur Voorzitter


