PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 24 februari 2016
Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris

Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden
voor personen met een handicap op het parkeerterrein aan de Polyvalente Zaal in de
Markstraat.
De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de ministeriële omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen
voor personen met een handicap van 16 februari 2001, gewijzigd bij omzendbrief van 24
maart 2003;
Gelet op het advies dat voortkwam uit de Algemene Vergadering van de Seniorenraad van
17 december 2015;
Overwegende dat de Polyvalente Zaal een publiek toegankelijk gebouw is, dat voor iedereen
bereikbaar en integraal toegankelijk moet zijn;
Overwegende dat het parkeerterrein aan de Polyvalente Zaal onbeperkt toegankelijk is en
door de weggebruiker als onderdeel van de openbare weg wordt aanzien;

Overwegende dat de lokale politie op 8 februari 2016 gunstig advies verleende over het
invoeren van deze maatregel;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1.
Op de Markstraat op een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Polyvalente Zaal ter
hoogte van huisnummer 17 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- het parkeren is toegelaten;
- het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId.
Artikel 2.
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 3.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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