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Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 

Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - 

Schepenen 
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Limpens, Pascal Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 

 

Mobiliteit. Aangepast aanvullend verkeersreglement betreffende het woonerf te 

Suttermeers. 

 

DE RAAD, 

 

AANLEIDING 

Parkeerproblematiek in Suttersmeers : schrijven bewoonster betreffende onmogelijke toegang tot haar 

eigendom wegens geparkeerde wagens 

 

REGELGEVING 

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

- het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens; 

- het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg; 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 

de verkeerstekens bepaald worden; 

- het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens; 

- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- de nieuwe gemeentewet; 

- het decreet lokaal bestuur; 

- het raadsbesluit dd. 29 november 2009 betreffende de goedkeuring van een aanvullend 

verkeersreglement : Invoeren erf in Suttermeers 

 

FEITEN 

- betreft een gemeenteweg 

- het raadsbesluit dd 29 november 2009 werd tot op heden nog niet uitgevoerd; 

- de uitvoering van het raadsbesluit brengt mede dat het aantal parkeerplaatsen zal worden ingekort; 

- de petitie van bewoners met de vraag om geen geordende parkeerplaatsen in te voeren 

- het voorstel college van burgemeester en schepenen : 

* opheffende raadsbesluit dd 29 november 2009 betreffende invoeren erf in de Suttermeers; 

* invoeren verboden parkeren op het einde van de Suttermeers langsheen het voetpad gelegen 

loodrecht op de straat  

 

STEMMING  

- voorstel college : 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen en 1 positieve raadgevende stem 

 

 

 

 



BESLUIT :  

Art. 1 : Het aanvullend verkeersreglement d.d. 29 november 2009 betreffende het invoeren van een 

erf in Suttermeers, wordt opgeheven. 

Art. 2 : In de Suttermeers wordt op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat, verboden 

parkeren ingevoerd. 

Art. 3 : De in artikel 2 genomen maatregelen zal aangeduid worden met een onderbroken gele lijn. 

Art. 4 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig de wet 

betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  

- de Vlaamse Overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 

- de politiezone Brakel. 

 

 

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 

 

 


