
Gewone zitting van het college van burgemeester en schepenen op 
17/09/2019

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: ;

25. Secretariaat - aanvullend reglement op het verkeer in de Slachthuisstraat - uitbreiding 
blauwe zone - goedkeuring

uittreksel uit het notulenboek

Het college van burgemeester en schepenen in gewone zitting bijeen;

Gezien de paraaf van het lid van het college van burgemeester en schepenen tot wiens takenpakket 
voorliggend agendapunt in eerste instantie behoort;

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 decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 14/01/2016 waarin beslist werd de 
verantwoordelijkheid voor het nemen van reglementen te delegeren aan het college van burgemeester 
en schepenen;

Gezien er in het college van burgemeester en schepenen dd. 16/07/2019 werd beslist om de blauwe 
zone uit te breiden naar de volledige Loskaaistraat;

Gezien het stuk Slachthuisstraat tussen de Akkerstraat en de Loskaaistraat buiten de blauwe zone 
viel;

Overwegende dat de blauwe zone nu toch ook uitgebreid mag worden naar de volledige 
Slachthuisstraat;

Overwegende dat de Slachthuisstraat een gemeenteweg is;



Beslist: 
Artikel 1:
Het parkeren is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 18 uur, van maandag 
tot en met zondag, uitgezonderd voor de gemeentelijke parkeerkaarten, dit in de Slachthuisstraat 
tussen de Akkerstraat en de Loskaaistraat.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de zoneborden ZE9a-GVIIb met onderborden ‘alle 
dagen’ en ‘uitgezonderd parkeerkaarten’ en ZE9a-GVIIb/.

Artikel 2:
Dit besluit wordt ter kennisname overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur.

Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de lokale politie.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens het college.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd. Jurgen Vergauwe en de burgemeester Jean-
Marie Dedecker.
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