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Beknopte samenvatting
Koninginnepad is een nieuwe zijstraat van de Koningin Astridlaan. Dit doodlopende straatje met
gelijkvloerse aanleg wordt aangeduid als woonerf.

Beschrijving
Aanleiding en context
 Het gebouw Koningin Astridlaan 28 werd omgevormd naar 4 appartementen die ontsloten
worden aan de Koningin Astridlaan via een kleine insteekweg.
 Op 2 juni 2014 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de aanduiding van het Koninginnepad
als officiële straatnaam voor de kleine insteekweg ter hoogte van Koningin Astridlaan 28.
 In de bouwvergunning werd opgenomen dat het nieuwe openbaar domein op het
'toegangspleintje' parkeerruimte biedt aan 4 personenwagens en 16 fietsen.
Juridische grond
 Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16
maart 1968.
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 Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en al zijn latere wijzigingen.
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
 Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 De ministeriële omzendbrieven van 3 april 2001 en 25 april 2003 betreffende de parkeerplaatsen
voorbehouden voor personen met een handicap.
 Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op de plaatsing en de
bekostiging van de verkeerstekens.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.
 Het collegebesluit van 18 februari 2010 waarin goedkeuring wordt gehecht aan de beleidsnota
rond parkeren voor personen met een handicap.
 De ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullend reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.
Argumentatie
Het nieuwe openbaar domein van Koninginnepad is volledig gelijkvloers aangelegd.
Het steegje is zeer verkeersluw: het ontsluit 4 woningen aan de Koningin Astridlaan en is doodlopend,
dus geen ander doorgaand verkeer.
In de bouwvergunning is opgenomen dat er op het 'toegangspleintje' enkele auto's kunnen parkeren.
Gezien de gelijkvloerse aanleg is het aangewezen dat deze autoparkeerplaatsen zichtbaar worden
afgebakend. Door het Koninginnepad aan te duiden als woonerf, wordt wildparkeren op de rest van het
plein verboden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen financiële gevolgen.

Advies
Gelijke Kansen
Gunstig advies
Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het nieuwe aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en
het gebruik van de openbare weg inzake het Koninginnepad.
Artikel 2
Koninginnepad is een woonerf.
De aanduiding gebeurt door de verkeersborden F12a en F12b. Deze worden geplaatst ter hoogte van de
aansluiting met de Koningin Astridlaan.
Artikel 3
Het parkeren in Koninginnepad is enkel toegelaten in de afgebakende parkeerplaatsen aangeduid met
een "P" op het wegdek.
Artikel 4
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Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorzien bij de inrit van Koninginnepad, ter
hoogte van de aansluiting met de Koningin Astridlaan.
De aanduiding gebeurt met het verkeersbord E9a voorzien van een pictogram 'persoon met handicap'.
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