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Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) parkeren. Goedkeuring.

De Raad,
Aanleiding
Sedert de heraanleg van de N6 Brussel-Bergen - Bergensesteenweg (deel tussen P.
Basteleusstraat tot kruispunt J. Vandersteenenstraat) ontstaan bij het verlaten van de
aangrenzende parkings en parkeerplaatsen verkeersonveilige situaties door geparkeerde
bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote
voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.
Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor
personenvoertuigen (E9b) aan de kant met de pare huisnummers, vanaf de Petrus
Basteleusstraat (kmp.8.200) tot de Emile Vandersteenenstraat (kmp.8.945).
De arcering in de parkeerstrook t.h.v. uitrit nrs. 421-423A te verlengen tot 30meter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend
verkeersreglement goed te keuren.
Juridische gronden
-

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen.
Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

-

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Adviezen en visum
Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.
Motivering
Door het parkeren uitsluitend voor personenvoertuigen toe te laten en de bestaande
arceerstrook te verlengen, zal het zicht op het aankomend verkeer bij het verlaten van de
parkings sterk verbeterd worden en kan het oprijden van de gewestweg N6 Brussel-Bergen
(Bergensesteenweg) veiliger gebeuren.
Financiële impact
Niet van toepassing.
Met algemene stemmen
Besluit

Artikel 1.

Stilstaan en parkeren N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) van kmp 8.200
tot kmp 8945 - gewestweg:
Langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) wordt aan de kant met
de pare huisnummers, vanaf de Petrus Basteleusstraat (kmp.8.200) tot de Emile
Vandersteenenstraat
(kmp.8.945)
het
parkeren
uitsluitend
voor
personenauto’s (E9b) ingevoerd.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruiker door middel
van het verkeersbord E9b met onderborden type Xa en Xb.

Artikel 2

Stilstaan en parkeren N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) kmp 8.300 gewestweg:
Langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) wordt de arcering in de
parkeerstrook t.h.v. uitrit nrs. 421-423A tot 30meter verlengd

Artikel 3.

De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst
conform het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald.

Artikel 4.

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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