
VERGADERING GEMEENTERAAD

datum gemeenteraad 20 april 2020
aanwezig Yolande Avontroodt, voorzitter; Dirk Bauwens, burgemeester; Olivier 

Verhulst, Kathleen Krekels, Peter Mendonck, Marian Van Alphen, 

Pascale Gielen, schepenen; Marijke Dillen, Kristof Droessaert, 
Valérie Van Genechten, Hendrik Bellens, Annemie Laforce-Vergote, 

Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, Laurenz Van 
Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, 

Tara Godts, Valerie Michel, Margot Van Overtveldt, Frederik 
Goemaere, Stefan Van den Heuvel, Rita Tutelaars, raadsleden; Tine 
Vervisch, algemeen directeur; 

onderwerp Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar 
aanleiding van invoeren blauwe zone langs de N12 - correctie

UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
• E-mail van 19 september 2019 van ondernemers handelszone Schilde-Bergen met de vraag om 

een blauwe zone in te richten op:
◦ openbare parkeerzone N12 aan de handelszone;
◦ openbare parkeerplaatsen aan de Pater Nuyenslaan;
◦ parkeerplaatsen langs de laterale weg
op de dagen dat de meeste winkels open zijn.

• 18 november 2019: het college van burgemeester en schepenen beslist de blauwe zone te 
beperken tot Turnhoutsebaan 28 t/m 52.

• E-mail van 12 december 2019 van ondernemers handelszone Schilde-Bergen:
◦ akkoord met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 

november 2019;
◦ voorstel de parkeerduur te beperken tot 30 minuten.

• 3 januari 2020: een enquêteformulier wordt bedeeld bij de bewoners van Turnhoutsebaan 28 t/m 
52.

Feiten en context
• Er werden 7 enquêteformulieren ingediend met volgend resultaat:

◦ positief voor het invoeren van een blauwe zone: 5
opmerkingen: 2 uur is te lang, beter 30 minuten conform Wijnegem

◦ negatief : 2
opmerkingen: bewonerskaart mogelijk bij invoering blauwe zone?

• 16 maart 2020: de gemeenteraad beslist een blauwe zone in te voeren vanaf Turnhoutsebaan 
28 tot en met Turnhoutsebaan 52. In de beslissing wordt naar een fout verkeersbord verwezen 
om deze maatregel aan te duiden.

Inspraak en advies
De verkeerscel adviseert:
• de gebruikelijke parkeerduur in de blauwe zone te behouden, dit wil zeggen 2 uur;
• geen bewonerskaarten toe te kennen omdat dit een precedent schept naar alle andere blauwe 

zones.

Juridische gronden
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• 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. Met behoud van de toepassing van 
de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om 
politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op 
het gemeentelijk beleid (...)

Argumentatie
• De verkeerssituatie moet aangepast worden om tegemoet te komen aan de wens van de 

ondernemers handelszone Schilde-Bergen gecombineerd met maximaal behoud van 
parkeerplaatsen voor langparkeerders.

• In de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020 werd verwezen naar een fout 
verkeersbord.

BESLUIT
Stemming:  24 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, Hans Hanssen, Leen Scholiers, Philippe Verschueren, 
Laurenz Van Ginneken, Pieter-Jan Fraussen, Marleen Struyf, Micheline Duysens, Tara Godts, 
Valerie Michel, Yolande Avontroodt, Frederik Goemaere, Stefan Van den Heuvel en Rita Tutelaars
1 onthouding: Margot Van Overtveldt
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de aanvullende verordening over het invoeren van een blauwe 
zone langs de N12, goedgekeurd op 16 maart 2020, in te trekken.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist een blauwe zone in te voeren vanaf Turnhoutsebaan 28 tot en 
met Turnhoutsebaan 52.
Artikel 3. Deze maatregel wordt aangeduid met verkeersborden ZEGaGS.
Artikel 4. Afschrift van huidig besluit wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website en ingestuurd 
bij het loket lokaal bestuur.
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Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Yolande Avontroodt
Algemeen directeur Voorzitter


