
Gemeente BRAKEL 

Arrondissement Oudenaarde 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad 

 

Zitting van 13 maart 2018 

Aanwezig: 

 

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan 

Thomas, Peter Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin 

Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck, Jürgen De 

Mets -  

Afwezig: Stephan Van den Berghe -  

 

Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen andersvaliden op het 

grondgebied Brakel. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen 

van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 juni 2016 betreffende : Aanvullend verkeersreglement. Invoeren 

parkeerplaatsen andersvaliden op het grondgebied Brakel; 

Gelet dat naar aanleiding van de dorpsrenovatie deelgemeente Nederbrakel enkele parkeerplaatsen 

voor andersvaliden werden verplaatst op en in de omgeving van het Marktplein; 

Gelet op het voorstel om de parkeerplaats voor andersvaliden in de Meerkbeekstraat op te heffen 

gezien er geen gebruik wordt van gemaakt en aldus een gewone parkeerplaats inneemt; 

Overwegende dat in de Vierschaar ter hoogte van gebouw nr 26 een parkeerplaats voor andersvaliden 

niet was gereglementeerd; 

Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 

- 22 ja-stemmen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 

 

BESLUIT : 

 

Art. 1 : Het raadsbesluit d.d. 27 juni 2016 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden op 

het grondgebied Brakel wordt opgeheven. 

Art. 2 : Op het grondgebied Brakel worden parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden op 

volgende locaties : 

Deelgemeente Nederbrakel 

- Markplein : - Markplein :  2 parkeerplaatsen thv nummer 1; 

- parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein 

* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de  

    service flats,  

* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,; 

- Vierschaar : 

  * de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat, 

  * de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking, 

  * de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21, 

  * 2 parkeerplaatsen rechts achteraan gezien vanaf ingang gebouw nummer 21, 

  * de eerste parkeerplaats rechts gezien vanaf ingang gebouw nummer 25 

- Neerstraat : Ter hoogte van woning nr 3 

- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone 

- Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat; 

- parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal 



- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone 

- Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 9 

- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51 

Deelgemeente Parike 

- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg; 

Deelgemeente Opbrakel 

- Sint-Martensstraat :  

  * laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat  

  * parkeerplaats links van de ingang van de kerk; 

Deelgemeente Zegelsem : 

- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk  

- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis; 

Deelgemeente Elst : 

- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk 

Deelgemeente Everbeek : 

- Everbeekplaats:  

  * eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk, 

  * laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk  

- Muiterijstraat  :  

  * eerste links ingang kerk, 

  * eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk 

Deelgemeente Michelbeke : 

- Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk, 

- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte, 

- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat 

Art. 2 : Deze maatregelen zullen gesignaleerd worden met de borden E9A met onderbord Type VIId 

(symbool voor andersvaliden). 

Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de minister van Mobiliteit. 

 

 

 

Gedaan te Brakel in zitting datum als boven. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

 

 

De Algemeen Directeur De Voorzitter 

 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

De Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

De Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 


