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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 december 2021

Technische dienst - Mobiliteit

19 2021_CBS_01349 Aanvullend politiereglement voor het invoeren van kort 
parkeren in de Dorpsstraat

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Vanherk, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2020 werd de tijdelijke 
politieverordening 'Invoeren van kort parkeren in de Dorpsstraat bij wijze van proefproject tot en met 
31 december 2021' goedgekeurd.

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen voerde deze maatregel reeds in aan de hand van een 
tijdelijke politieverordening. Aan het college wordt gevraagd om deze maatregel te bestendigen en 
voorliggend aanvullend politiereglement goed te keuren. Het aanvullend reglement betreft enkel 
gemeentewegen.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.
Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §2 (het college 
oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit 
decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen).
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.
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Het besluit van de gemeenteraad van 9 februari 2006 betreffende de goedkeuring van het aanvullend 
gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer en latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2009  houdende de goedkeuring van de delegatie van 
de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer 
aan het college van burgemeester en schepenen.

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

• dienst verkeer en mobiliteit
• dienst info en onthaal
• correctionele griffie te Tongeren
• politie BBocholt
• politie Carma
• politierechtbank Genk

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en te 
melden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017.

Besluit
Artikel 1
Kort parkeren wordt ingesteld op navolgende weg :

• Dorpsstraat: komende vanaf het rond punt aan de rechterzijde, vanaf het kruispunt met de 
Pastoorsdreef tot het kruispunt met de Kloosterstraat.

Artikel 2
Op navolgende weg mag er maximum 60 minuten lang geparkeerd worden tussen 09u00 en 18u00, 
behalve op zon- en feestdagen:

• Dorpsstraat: komende vanaf het rond punt aan de rechterzijde, vanaf het kruispunt met de 
Pastoorsdreef tot het kruispunt met de Kloosterstraat.

Artikel 3
De verkeersmaatregel uit artikel 1 wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het gebruik 
van volgende verkeerstekens:

• Een verkeersbord E9a, aangevuld met pictogram type VIIb (afbeelding parkeerschijf) en een 
onderbord Gxa (zwarte pijl - begin reglementering)

• De verkeersmaatregel wordt herhaald bij het kruispunt Dorpsstraat-Schoolstraat en vervalt bij 
het volgende kruispunt, zijnde kruispunt Dorpsstraat-Kloosterstraat.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Burgemeester
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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