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Uittreksel uit de notulen  
van de Gemeenteraad 

Zitting van 28 januari 2021 
 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad, 
Vander Meeren Luc, Burgemeester, 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen, 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Raadsleden, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  
Afwezig:   

 
8. WONEN EN LEEFOMGEVING Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende de 
inrichting van het Moregemplein. Aanpassing. 
Juridische grondslag 
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens. 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer. 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap. 
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De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap. 
Feiten en context 
De gemeenteraad stelde op 19 december 2001 een aanvullend reglement vast voor de inrichting van 
het Moregemplein. Dit reglement werd door de gemeenteraad aangepast op 27 maart 2003. Bij de 
aanpassing van 2003 werd in de parkeerzone naast Moregemplein 10 een parkeerplaats voor 
personen met een handicap ingesteld, ten behoeve van een omwonende. 
De woonsituatie is sindsdien gewijzigd en de parkeerplaats hoeft niet meer voorbehouden te 
worden. Het desbetreffend artikel uit het aanvullend reglement van 27 maart 2003 kan dus 
geschrapt worden. 
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen. 
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

 
Art.1. Het artikel 5 uit het aanvullend reglement van 27 maart 2003 over het voorzien van een 

parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van de woning Moregemplein 10, 
wordt geschrapt. 

 
Namens de gemeenteraad, 

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad, 
get. Buysschaert An get. Desloovere Koen 

 
Voor eensluidend afschrift, 

De Algemeen directeur,  De Voorzitter gemeenteraad 

Buysschaert An. Desloovere Koen. 


