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AGENDA :

APW - VOORBEHOUDEN PARKEERRUIMTE VOOR VRACHTAUTO’S EN AUTOCARS LINDENLAAN

HET SCHEPENCOLLEGE,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het voorstel van de politiezone Bredene / De Haan om de voorbehouden parkeerruimte voor vrachtauto’s en
autocars (+7,5 ton) in de Lindenlaan uit te breiden van 40 naar 50 meter om er zodoende twee trekkers met oplegger en
vaste vrachtwagen parkeermogelijkheid te bieden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake
gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit,
Artikel 1
Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Lindenlaan met de Nieuwe Steenweg geldt:
verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun
linkerhand te laten.
Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de Lindenlaan met de Nieuwe Steenweg geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D5
- verkeersborden B1
Artikel 2
Op de Lindenlaan van de rotonde op het kruispunt met de Nieuwe Steenweg tot aan het huisnummer 1, aan de noordzijde
geldt:
het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;

het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
Artikel 3
Op de Lindenlaan ter hoogte van de bushalte 'De Haan Lindenhof' geldt:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
Artikel 4
Op de Lindenlaan vanaf net voorbij de bebouwing in de richting van de Nieuwe Steenweg, aan de zuidzijde over een afstand
van 50 meter geldt:
het parkeren is voorbehouden voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's;
het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: +7,5 ton;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9c
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
Artikel 5
Op de Lindenlaan vanaf net voorbij de bebouwing in de richting van de Nieuwe Steenweg, aan de zuidzijde over een afstand
van 50 meter geldt:
het parkeren is voorbehouden voor autocars;
het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: +7,5 ton;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9d
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
Artikel 6
Op de Lindenlaan ter hoogte van de huisnummers 9 tot en met 14, aan de zuidzijde van de bushalte 'De Haan Lindenhof'
geldt:
het parkeren op de rijbaan is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode
Artikel 7
Op de Lindenlaan ter hoogte van het huisnummer 8 en de verbindingsweg voor voetgangers en fietsers met het Sport- en
Recreatiecentrum Haneveld geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode
Artikel 8
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het aanvullend politiereglement op het wegverkeer betreffende de Lindenlaan dd. 23.01.2020.
Artikel 9
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Namens het college :
Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky MUSEEUW

De burgemeester,
get. Wilfried VANDAELE
Voor eensluidend extract,
(art. 126 NGW - machtiging burgemeester)

