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UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 31 augustus 2016

Aanweziq: Lieven Van Nyen, Voozitter
Dorien Cuytaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Jos Boeckx, Kar[ Geens, Lizette Keysers, Stefan
Maes, Schepenen
Wim De Visscher, OCMW-voorzitter
Frans Hermans, August Van De Mierop, Pau[ Bevers, Renilde Willemse,
Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Nathalie Stoffeten, Nathalie Cuylaerts,
Matthijs Peeraer, Diede Van Dun, Patrick Nobets, Danny Eeten, Jurgen
Van Leuven, Raadsteden
Bart Adams, Gemeentesecretaris

Karel Roefs, Danny Eeten, RaadslidVerontschutdied

Afwezie:

De Gemeenteraad O.2.,

3. Betreft: GR/20161074 - Permanent aanvullend reqlement parkeerbeperkinqen voor

Goedkeurine.
Getet op de wet betreffende de potitie op het wegverkeer d.d. 16 maart 1968;
Gel,et op het atgemeen verkeersreglement op de potitie van het wegverkeer d.d. 01 december
1975;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Getet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de ptaatsing

van de verkeerstekens;
Getet op het voorstel van het cottege van burgemeester en schepenen I juni 2016inzake het
parkeren aan de kinderclub achteraan;
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om te voorzien in een zo optimaat mogetijk
veitig en geordend wegverkeer;
Overwegende dat door het gemeentebestuur op maandagmorgen de weketijks marktdag wordt
georganiseerd op het dorpsplein;
Gelet op de bespreking;

Besluit met d van stemmen:

Art.1.- Alte voorgaande getroffen bestuiten aangaande het beperkt parkeren te Rijkevorsel
worden hierbij opgeheven.
Art.2.- ln volgende straten en pleinen wordt het parkeren beperkt in tijd waarbij het gebruikvan
de parkeerschijf wordtvoorgeschreven van 9 uur tot 18 uur op de werkdagen (inclusief
zaterdagen) en voor een maximumduur van 2 uur:

- het gedeelte van de Hoogstraatsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Bavelstraat tot
het kruispunt met de Leopotdstraat.

- het dorpspl,ein getegen ten zuiden van de kerk Sint - Wittibrordus hierna genoemd parking

Zuid.
- het gedeelte van de Bochtenstraat vanaf het kruispunt met de Kasteelweg tot het

kruispunt met de Nachtegaalweg.
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- het terrein getegen nabij het kruispunt Hoek-Looiweg hierna genoemd parking Hoek.
- het eerste gedeelte van de parking (vanaf huisnummer 1 tot aan de oversteekptaats)

getegen vooraan in de Oostmatsesteenweg, hierna genoemd parking De Wisset.
- het gedeette van de Emiet Van Roeystraat vanaf het kruispunt met de Prinsenpad tot het

kruispunt met Hoek.
- het gedeelte van de Vinkenpad vanaf het kruispunt met de Looiweg tot en met

huisnummer Vinkenpad 4.
- het gedeelte Molenstraat tegenover het gemeentehuis te Molenstraat 5.
- het perceel gelegen te Hoek 9.
- de parking van de kinderclub (niet de parkeerstrook vóór de bibtiotheek)

Art.3.- Op maandagmorgen vanaf ó uur tot 13 uur geldt een totaal parkeerverbod op het
dorpsplein met uitzondering van de voertuigen der standhouders die in het bezit zijn van een
bijzondere machti ging.
Art.4.- Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met het verkeersbord E9a met onderbord van
de parkeerschijf.
Art.5.'Overtredingen zutten gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de potitie
op het wegverkeer.
Art.6.- Een overgangsperiode te voorzien om de nodige communicatie te voeren naar de scholen,
de personeelsleden van het gemeentebestuur en de gebruikers van de parking.
Art.7.- Dit reglement treedt in werking per I november 201ó.
Art.8.' Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de potitie en gemeentetijke diensten.
Art.9.' Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgetegd aan het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, afdeting Beteid Mobititeit en Verkeersveitigheid, Graaf de Ferraris-gebouw,
11e verdieping, Koning Atbert ll-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum ats boven.
De Gemeentesecretaris De Voorzitter,
(wg.) Bart Adams (wg.) Lieven Van Nyen

Voor eensluidend uittrekse[:
Op bevel :

De Gemeentesecretaris,

Bart Adams Lieven Van Nyen
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