
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 

MOERBEKE.

Openbare zitting van  28 juni 2022.

Tegenwoordig:  
Peter De Bock, Voorzitter
Robby De Caluwe, Burgemeester
Stijn Deschepper, Sarah Poppe, Koen Mertens, Thierry Walbrecht, Schepenen
Lut van de Vijver, Inge Mertens, Frederic Dierinck, Nicole Stevelinck, Marc Cossaer, Tom Hillaert, 
Annelie Van Hecke, Beatrice De Schepper, Gemeenteraadsleden
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:

Verontschuldigd:
Martine Dieleman, Kathleen Plasschaert, Lotfi Benhalima, Gemeenteraadsleden
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur

GR/2022/064 - AANVULLEND ALGEMEEN VERKEERSREGLEMENT PEERKEPLEIN.

De gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968;

Gelet op het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
het gebruik van de openbare weg van 1 december 1975;

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976;

Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009;

Gelet op de omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van 
het wegverkeer van 4 april 2009;

Overwegende dat twee parkeerplaatsen voor kortparkeren (30 min) worden verplaatst naar de 
overzijde van het plein omwille van organisatorische redenen bij evenementen,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Art. 1. Het aanvullend verkeersreglement van 27 april 2021 betreffende het Peerkeplein wordt 
opgeheven.

Art. 2. Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.

Art. 2.1. Afbakening van parkeerzones.

De denkbeeldige rand van de rijbaan is afgebakend aan weerszijden van Peerke-Pleintje. Witte 
dwarsstrepen bakenen in de aldus gevormde parkeerzones de plaatsen af waar de voertuigen 
moeten staan.

Art. 2.2. Blauwe zone.

Er geldt blauwe zone op twee parkeerplaatsen met een maximale parkeertijd van 30 minuten. Het 
gebruik van de parkeerschijf is verplicht.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

• verkeersbord E9a met het symbool van de parkeerschijf, aangevuld met onderbord type VIIc 
met opschrift “30 min”: 

o kops geplaatst op twee parkeerplaatsen ter hoogte van HNR 15.

Art. 3. Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.

Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket 
lokale besturen van de Vlaamse Overheid.

Art. 4. Opname in de verkeersbordendatabank.

De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden 
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.

Namens de gemeenteraad,

Karin Van de Sompel

Get. Algemeen directeur

Peter De Bock

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

9180 Moerbeke, 29 juni 2022.

De Algemeen directeur,

#$ondertekening2$#

#$stempel$#

De Voorzitter, 

#$ondertekening1$#
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