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Goedkeuring te hechtena aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg inzake de Steenweg op Zevendonk naar aanleiding van de aanduiding van een
parkeerplaats voor personen met een handicap
Samenvatting
Het opheffen enerzijds en vernieuwen anderzijds van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en
het gebruik van de openbare weg inzake de Steenweg op Zevendonk, voor het gedeelte tussen de gewestweg N19
en de E34, naar aanleiding van de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
Motivering
Voorgeschiedenis
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 juni 2014 goedkeuring gehecht aan de
aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een handicap aan de Steenweg op Zevendonk ter hoogte van
het huisnummer 221.
Juridische grond
- Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en 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.
- Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
- Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeenteweg van 24 juni 1988.
- Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en 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.
- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie van
het wegverkeer.
Argumentatie
De Steenweg op Zevendonk, voor het gedeelte tussen de gewestweg en de E34 is een gemeenteweg binnen de
bebouwde kom.
Een nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg moet
opgemaakt worden naar aanleiding van de aanduiding van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
Besluit
De gemeenteraad van de stad Turnhout besluit goedkeuring te hechten aan de hierna volgende aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Steenweg op
Zevendonk, voor het gedeelte tussen de gewestweg N19 en de E34.

Artikel 1
Alle voorgaande gemeenteraadsbeslissingen inzake het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en
het gebruik van de openbare weg met betrekking tot het hierboven vernoemde gedeelte van de Steenweg op
Zevendonk worden opgeheven.
Artikel 2
Een wegversmalling met voorrangsregeling wordt aangeduid ter hoogte van het huisnummer 253, waarbij het
verkeer in noordelijke rijrichting voorrang heeft.
De aanduiding gebeurt met de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 3
Ter hoogte van de aansluiting met de Slagmolenstraat wordt de voorrangsregeling op de rotonde aangeduid met de
verkeersborden B1 en D5.
Artikel 4
Ter hoogte van het huisnummer 227 geldt een verbod om af te slagen naar de gewestweg. Dit wordt aangeduid met
de verkeersborden C31a en C31b.
Artikel 5
De plaatsen waar de voertuigen moeten parkeren zijn afgebakend volgens artikel 77.5 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 6
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt aangeduid ter hoogte van het huisnummer 221. De
aanduiding gebeurt met het verkeersbord E9a met pictogram ‘persoon met een handicap’ en een onderbord Xc met
afstandsaanduiding.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Communicatie

Wegen, Groen & Mobiliteit
Stadsbedrijven – dienst verkeerssignalisatie
Politiepost Turnhout – Rudy Remijsen, Didier Wouters
Vlaamse Overheid, dienst beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Politierechtbank Turnhout en Rechtbank van Eerste Aanleg
Irene Van de Ven

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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