Gemeente
Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 30 JANUARI 2020
Aanwezig:

Wouter Rombouts, wnd. burgemeester.
Charlotte Klima, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, schepenen.

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP BORKELSTRAAT 68
Het college,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministrieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministrieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 oktober 2019 waarin beslist werd om de bevoegdheid tot het
vaststellen van aanvullende reglementen in verband met parkeerplaatsen voor personen met een
handicap, voor de wegen die zich op het grondgebied van de gemeente Schoten bevinden, te delegeren
aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de aanvraag een mindervalideparkeerplaats betreft voor Gilissen Guido, woonachtig
Borkelstraat 68, en aan wie een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap werd
toegekend;
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat betrokkene houder is van de speciale parkeerkaart voor
personen met een handicap, niet over een toegankelijke garage of staanplaats aan de woning beschikt
en zich wegens handicap moeilijk kan verplaatsen;
Gelet voldaan wordt aan de wettelijk gestelde voorwaarden, kunnen wij gunstig adviseren inzake het
voorzien van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de Borkelstraat ter
hoogte van nummer 68;
Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde
kom ligt;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Besluit: Enig artikel

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd
betreffende Borkelstraat 68. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt
worden voor personen met een handicap ter hoogte van Borkelstraat 68 over een lengte van 6 meter.
Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met
opstaande pijl en vermelding '6m' wordt aangebracht.
algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

wnd. burgemeester,
Wouter Rombouts
Voor eensluidend afschrift,

algemeen directeur,

wnd. burgemeester,

Rony Lejaeghere

Iefke Hendrickx
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