zitting van donderdag 2 februari 2017
Aanwezig:

Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verkeer - Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer Merksemsebaan - parkeerplaats personen met een handicap
Motivering
Aanleiding en context
Het Medisch Centrum Wijnegem, gelegen aan de Merksemsebaan 9-11 vraagt via een meldingskaart
(dd. 13 december 2016), naar de mogelijkheid om een parkeerplaats voor personen met een handicap
te voorzien bij de ingang van het gebouw. Momenteel zijn er op de openbare parking 3 plaatsen
voorzien. Deze zijn gelegen ter hoogte van de Driehoekstraat.
Gezien de hoge parkeerdruk in deze omgeving is het aangewezen om één van de reeds voorziene
parkeerplaatsen te verplaatsen naar de ingang van het Medisch centrum. De schuine parkeerplaats
links van de ingang is de meest aangewezen plaats. Indien mogelijk kan de drempel tussen de
parkeerplaats en de wandeloprit verwijderd of vlak gemaakt worden zodat men met een rolstoel tot
vlak bij de wagen kan rijden.
Het te nemen verkeersreglement slaat uitsluitend op een gemeenteweg.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen.
De wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
De raadsbeslissing van 20 oktober 2014 waarin de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende
reglementen op de gemeentewegen die zich op grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden
aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gedelegeerd.
Advies
HINP Talboom geeft hiervoor op 26/01/2017 een positief advies.
“1. Gezien op deze plaats een Medisch Centrum is opgericht en de noodzaak van een
dichtbijgelegen parkeerplaats voor mensen met een handicap hierbij wenselijk, zo niet noodzakelijk is.
2. Er reeds een drietal van deze parkeerplaatsen zijn voorzien maar verder afgelegen ter hoogte
van de Driehoekstraat.
3. De parkeerdruk in het centrum van Wijnegem reeds een hoge vlucht heeft genomen.
4. Geen van de reeds voorziene parkeerplaatsen voor mensen met een handicap ten persoonlijke
titel was opgesteld.
Kunnen wij hierbij gunstig advies verlenen voor het verplaatsen van één van de drie reeds voorziene
naar een plaats voor het medisch centrum.”
Besluit
Het college beslist:

Artikel 1
Op de openbare parking van de Merksemsebaan - Sint Sebastiaanplaats wordt een parkeerplaats
voor personen met een handicap verplaatst van de zijde van de Driehoekstraat naar de parkeerplaats
links van de ingang van het Medisch centrum ter hoogte van de Merksemsebaan 9-11.
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt verplaatst.
Artikel 2
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens het college van burgemeester en schepenen.
get. Sysmans Emiel
get. Wynants Ivo
gemeentesecretaris
burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift,
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