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Mobiliteit - Aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke
gelegen Brugsestraat 3 - beslissing
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijke besluit van 16 maart 1968
- nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens
- artikel 42 van het gemeentedecreet
- 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
- besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
- gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 betreffende de belasting op het parkeren in een zone met
beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van
motorvoertuigen, hun aanhangwagen of onderdelen - aanslagjaren 2020-2025
Aanleiding
- Verhuis van het Sociaal huis naar Zedelgem
- Vraag van een omwonende om de blauwe zone weg te halen.
Procedure
- het aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen
Brugsestraat 3 goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2016
- het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 januari 2016 stelt voor om de blauwe zone op het kerkplein
te beperken tot twee parkeerplaatsen.
Adviezen
INTERN
- andere gemeentelijke diensten: verkeerscommissie: positief advies voor afbouwen van de bestaande blauwe
zone op het kerkplein te Aartrijke, gelegen Brugsestraat 3.
EXTERN
- politie: vraag om per parkeerplaats signalisatie te voorzien
Motivering
- De blauwe zone werd in 2014 ingevoerd voor een duur van maximum 2 uur. In 2016 werd de maximale
parkeerduur verminderd naar 1 uur om voldoende rotatie te hebben voor het Sociaal huis.
- Gezien het sociaal huis gevestigd is in het gemeentehuis van Zedelgem valt deze specifieke parkeernood weg.
- De Brugsestraat is voorzien van een blauwe zone ter hoogte van de handelszaken tot aan het kruispunt met de
A. Mervilliestraat.
- Bij het inrijden op de markt zijn er twee langsparkeerplaatsen met een beperkte parkeerduur van 1 uur die
worden behouden.
- Van de parkeerplaatsen op de markt langs de kerk worden er 2 parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur
behouden aanliggend aan de mindervalide parkeerplaatsen.
- het is aangewezen om per parkeerplaats signalisatie te voorzien om de blauwe zone aan te geven
Dossierstukken
- verslag VKC 9 september 2019
- uittreksel Gemeenteraadsbeslissing 25 februari 2016
- Principiële beslissing college 22 juni 2021
Besluit
Artikel 1. - Een zone met beperkte parkeertijd wordt ingevoerd ter hoogte van Brugsestraat 3 te Aartrijke op het
brede voetpad ter hoogte van de bebouwing.
De maximale parkeerduur is 1 uur.
Artikel 2. - Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door het verkeersbord E9a met onderborden ‘VIIb’,
VIIc ‘1 uur’ en ‘Xa’.
Artikel 3. -Op het kerkplein, gelegen Brugsestraat 3 te Aartrijke, wordt op twee parkeerplaatsen gelegen naast de
kerk parkeren met beperkte parkeertijd (blauwe zone) ingevoerd.
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De maximale parkeerduur is 1 uur.
Artikel 4.- Deze maatregel wordt aangeduid door de verkeersborden E9a met onderborden ‘VIIb’ en VIIc ‘1uur’.
Artikel 5.- Alle overtredingen op de voorschriften vallen onder het bovengenoemde belastingsreglement van 28
november 2019.
Artikel 6.- Het gemeenteraadsdossier d.d. 25 februari 2016 betreffende het invoeren van een blauwe zone op het
kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3 komt te vervallen.
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