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Besprekingen en besluiten van het College

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Adviseren aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer naar aanleiding van het creëren van twee langsparkeerplaatsen ter hoogte van 
Trieststraat 30.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56.

Wetten en Reglementen

 Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16.03.1968.

 Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.

 Ministerieel Besluit van 11.10.1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

 Wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, leveringen en diensten, en 
latere wijzigingen. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 



Verwijzingsdocumenten

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.09.2009 betreffende verkeer – gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie van het wegverkeer: delegatie aan het college van burgemeester en 
schepenen.

 E-mails van de heer Hendrikus Keirsbilck, Trieststraat 30 in 9960 Assenede: vraag tot aanduiden 
parkeerplaatsen op de kasseistrook t.h.v. zijn woning.

 Rooilijnplan Hoofdweg N436 Zelzate - Kaprijke

 Advies van Agentschap Wegen en Verkeer: negatief voor haaks op de rijbaan parkeren 
(zichtbaarheid onvoldoende)

Verantwoording

 De heer Hendrikus Keirsbilck, inwoner van Trieststraat 30, geeft aan dat zich op de kasseistrook 
ter hoogte van zijn woning verwarring bestaat m.b.t. parkeren. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 
De heer Keirsbilck vraagt parkeervakken aan te brengen om de situatie te verduidelijken. 

 Uit het rooilijnplan blijkt dat de kasseistrook t.h.v. Trieststraat 30 zich op het openbaar domein 
bevindt. 

 In zitting van 16.03.2021 stelt het college van burgemeester en schepenen voor twee 
parkeerplaatsen aan te brengen op de kasseistrook t.h.v. Trieststraat 30. Deze parkeerplaatsen 
worden ingeplant naast het voetpad, parallel met de rijbaan. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
Op de kasseistrook, gelegen voor de rooilijn langsheen de N436 – Trieststraat, ter hoogte van 
huisnummer 30, worden twee parkeerplaatsen ingetekend. Deze plaatsen worden parallel aan de 
rijbaan ingeplant, naast het voetpad, zoals aangeduid op het plan. 

Art. 2

De parkeerplaatsen aan te duiden met verkeersbord E9b en onderborden, zoals aangeduid op het 
plan. Deze verkeersborden aan te kopen van de kredieten voorzien in budget 2021 onder art. 020000 
6150100 van de uitgaven exploitatiekrediet. De markeringen te betalen van de kredieten voorzien in 
budget 2021 onder art. 020000 6150600 van de uitgaven exploitatiekrediet. 

Art. 3

De verkeersborden en toebehoren te laten plaatsen door het personeel van de gemeentelijke 
buitendienst. 



Art. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 5

Overeenkomstig artikel 330  van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.

Art. 6
Dit besluit is van toepassing vanaf het aanbrengen van de wegmarkering en het plaatsen van de 
verkeersborden. 

Art. 7

Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; Koning Albert II-laan 20, bus 20 – 
1000 Brussel.

Art. 8

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

- Politiezone Assenede – Evergem, F. De Kokerlaan 46 in 9940 Evergem
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 in 9000 Gent
- Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 in 9000 Gent.
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