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BEKENDMAKING - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT
Onderwerp:

Parking uitsluitend voor autocars, Herdebeekstraat te Itterbeek

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.:

B18-0253

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 werd nagedacht over een parkeerplaats waar bussen tijdens het
bezoek van de toeristen even kunnen parkeren.

Motivering
Op de Herdebeekstraat tussen woning 37 en 43 ligt een terrein eigendom van de gemeente, wat nu
door omwonenden als buurtparking wordt gebruikt.
Dit terrein (54m diep op 22 m breed) kan perfect dienen als buslocatie tijdens het project. Bussen
kunnen op straat manoeuvreren en achterwaarts het terrein oprijden. Er is plaats voor een 5-tal
bussen.Om te vermijden dat het buurparkeren de bussen hinderen kan best een aanvullend
verkeersreglement worden getroffen waarbij de parkeerzone uitsluitend mag gebruikt worden voor
autocars. Het aanvullend verkeersreglement kan nu reeds genomen worden, de plaatsing van de
nodige borden kunnen voor aanvang van het bruegelproject geplaatst worden. In afwachting daarvan
kunnen de omwonenden nog steeds gebruik maken van het terrein als parking.
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Artikel 1. Het aanvullend verkeersreglement 'parking uitsluitend voor autocars, Herdebeekstraat te
Itterbeek' wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Deze reglementering wordt aangeduid via de borden E9d.
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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