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Zitting van 26 juli 2019
Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Struys, Schepenen;
K. Wauters, algemeen directeur.

Het sche encolle e:
Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Schoolstraat ter hoogte van
parking Schoolstraat 67: voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.
Juridische grond
De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 2°;
Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2017, houdende de delegatie van de
vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16
maart 1968;
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Het aanvullend verkeersreglement van de gemeente Glabbeek d.d. 11 april 1991 en zijn latere
wijzigingen;
Het gemeenteraadsbesluit van 14 juni 2018 houdende de goedkeuring van het reglement op
parkeerkaarten in kader van autodelen;

Argumentatie
De gemeente wenst actief in te zetten op een betere en duurzame mobiliteit en wenst de gezinnen
maximaal kansen te bieden om alternatieven aan te wenden voor een eigen auto.
Deelwagens zijn hiervoor uitermate geschikt. Om het gebruik daarvan maximaal te ondersteunen
wenst de gemeente voorbehouden plaatsen te voorzien in het centrum van de gemeente die enkel
door de houders van een gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen kunnen gebruikt worden.
Naast de 2 voorbehouden parkeerplaatsen ter hoogte van het gemeentehuis, Grotestraat 33 is er
vraag naar bijkomende parkeerplaats in deelgemeente Bunsbeek, Schoolstraat ter hoogte van de
parking Kloemp . De nabijheid van bushalte, standplaats voor fietsen (in uitbouw) en de centrale
ligging verantwoorden deze keuze.
Besluit:
Artikel 1: In het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement wordt artikel 10 Parkeren aangevuld
met:" Op de parking ter hoogte van Schoolstraat 67, zal een parkeerplaats voorbehouden worden
voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen, aangeduid door het
verkeersbord E9 a met een onderbord waarop is aangeduid dat het parkeren voorbehouden is
voor voertuigen waarin de parkeerkaart voor autodelen is aangebracht.
Art. 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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