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BEKENDMAKING - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT
Onderwerp:

Parkeerplaats uitsluitend voor kampeerauto’s hoek
Gemeenteplein/de Heetveldelaan te Dilbeek

Orgaan van goedkeuring:

College van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring:

27.08.2018

Datum van bekendmaking:

31.08.2018

Inzage dossier:

Bezwaren of
opmerkingen:

Registernr.:

B18-0251

Tot vrijdag 21 september 2018 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij
openbare ruimte – Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek – 02 451 68
50 – openbareruimte@dilbeek.be.
Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee
dat het college van burgemeester en schepenen onderstaand reglement heeft goedgekeurd.

Toepasselijke regelgeving
•
•
•
•
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Koninklijk besluit van 1 december houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van van het gebruik van de openbare weg;
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaasting van verkeerstekens;
Gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2009 betreffende de bevoegdheidsdelegatie aan
het college van burgemeester en schepenen inzake het opstellen van aanvullende
verkeersreglementen;

Feiten
In het kader van het Bruegelproject volgend jaar werd de vraag gesteld om in het centrum van
Dilbeek 2 parkeerplaatsen te voorzien voor kampeerauto's.
Motivering
Het voorstel is om deze 2 parkeerplaatsen te voorzien op de parking op de hoek van het
Gemeenteplein/de Heetveldelaan, aan de rand van de bestaande parking (locatie verduidelijkt in
bijlage).
Beide plaatsen liggen zo naast het grasveld waardoor de kampeerder de mogelijkheid hebben naast
de kampeerauto te verpozen zonder het gebruik van de parking verder te hinderen. De keuze van de
2 plaatsen gaat ook uit van het behoud van de rijrichting op de parking (in via de de Heetveldelaan).
Als blijkt dat de kampeerplek regelmatig gebruikt zou worden, kan overwogen worden om bij de
herinrichting van de de Heetveldelaan in het kader van het masterplan, bijkomende uitrusting te
voorzien (aansluiting elektriciteit, waterpunt, lozen afvalwater).
De parkeerplaatsen uitsluitend voor kampeerauto’s zijn ideaal gelokaliseerd voor zowel de
kampeerders door de nabijheid van het grasveld, als voor de gebruikers van de bestaande parking,
gezien deze geen hinder zullen ondervinden.
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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Artikel 1. Het aanvullend verkeersreglement 'parkeerplaats uitsluitend voor kampeerauto's hoek
Gemeenteplein/de Heetveldelaan te Dilbeek', waarbij 2 parkeerplaatsen worden voorzien
voor kampeerauto's, wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Deze reglementering wordt aangeduid via de borden E9h.
Artikel 3. het aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse
overheid.
Artikel 4. Het aanvullend verkeersreglement wordt digitaal bekendgemaakt op de website.
Artikel 5. Het aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving geagendeerd op de volgende
gemeenteraad.
Artikel 6. Via werkprogramma zullen de nodige borden worden geplaatst.

Namens het college:
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
algemeen directeur

Willy Segers
burgemeester
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