Uittreksel uit de notulen van
College van Burgemeester en Schepenen van 16 februari 2021

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de oprichting van een vaccinatiecentrum in de Groene
Meersen vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 - beslissing
Het college beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet
- wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968
- koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
- ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald
Aanleiding
- oprichting van een vaccinatiecentrum in de Groene Meersen voor de gemeenten Zedelgem en Jabbeke.
Motivering
- met het oog op het voorkomen van ongevallen op het grondgebied van de gemeente, in het belang van de
weggebruikers, dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen te worden, bestaande uit zekere beperkingen
van het wegverkeer
- de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente
- naar aanleiding van het vaccinatiecentrum zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de
veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer
Dossierstukken
- aanvraag doorgekregen naar aanleiding van het oprichten van een vaccinatiecentrum in het complex Groene
Meersen.
- brief technische dienst
Besluit
Artikel 1. - Parkeerverbod:
Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 zal het verboden zijn te parkeren
- toegangsweg sportcentrum Groene Meersen langs beide zijden van de rijweg.
- in de Hyacintenlaan vanaf huisnummer 3 tot en met 17
Dit verbod wordt aangeduid door de verkeersborden “E1”.
Het is verboden te parkeren op de laatste 2 rechtse parkeerhavens met uitzondering van medewerkers van het
vaccinatiecentrum
Artikel 2. –Parkeerplaats voor mindervalide
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Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 worden er ter hoogte van de ingang van het vaccinatiecentrum 9
parkeerplaatsen voor mindervalide gerealiseerd.
Dit wordt aangegeven met de verkeersborden E9a met pictogram voor mindervalide
Artikel 3. – Blauwe zone
Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 worden de twee parkeerhavens aan de linkse zijde bij het
binnenrijden van de Groene Meersen ingericht als een blauwe zone met een maximum parkeerduur van 2 uur.
Artikel 4.- Parkeerplaats voor taxi’s
Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021 zullen 4 parkeerplaatsen worden ingericht voor taxi’s. Deze
bevinden zich aan de langsparkeerstrook ter hoogte van het paviljoen.
Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord taxi’s, de bestaande borden m.b.t. bus parking
wordt afgedekt.
Artikel 5. - De gemeente staat in voor het plaatsen van de nodige signalisatie. Toezicht zal worden gehouden
door vrijwilligers en de politie.
Artikel 6. - De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen.
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