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Reglement 

 

Politiereglement op het wegverkeer betreffende de 

invoer van parkeermaatregelen op de N9 - deel tussen 

de Brielwegel en de Gentse Steenweg 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2019   

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 november 2019 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het parkeerbeleid langs de N9 deel tussen de 

Brielwegel en de Gentse Steenweg goed. 

 

Artikel 2: 

Op de volgende plaats is het verboden om stil te staan en te parkeren, behoudens andere 

maatregelen opgenomen in de hierna volgende artikelen: 

- N9 

▪ Deel tussen de Brielwegel en de Gentse Steenweg. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de verkeersborden E3 zoals 

voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer. 

 

Artikel 3: 

Op volgende plaatsen is het, in afwijking van artikel 2, toegelaten stil te staan en te parkeren met 

een beperkte parkeerduurtijd, mits het voorleggen van de Europese blauwe parkeerschijf: 

- komende van Brugge:  

▪ 1 parkeerstrook met een lengte van 28 meter, gevolgd door 1 parkeerstrook met een 

lengte van 27 meter, gevolgd door 1 parkeerstrook met een lengte van 22 meter vanaf de 

overzijde van Koningin Astridlaan huisnummer 11 tot en met huisnummer 20. 

▪ 1 parkeerstrook vanaf het begin huisnummer 10 over een lengte van 26 meter. 

▪ 2 parkeervakken ter hoogte van Koningin Astridlaan huisnummer 2. 

- komende van Eeklo: 

▪ 1 parkeerstrook met lengte van 91 meter vanaf Koningin Astridlaan uitrit  

huisnummer 111. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de verkeersborden E9a met 

Europese blauwe parkeerschijf zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
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Artikel 4: 

Op volgende plaats is het in afwijking van artikel 2 toegelaten stil te staan op de volgende plaats: 

- N9 onder de viaduct in beide rijrichtingen. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord E1 zoals 

voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer. 

 

Artikel 5: 

Op volgende plaats is het in afwijking van artikel 2 toegelaten te parkeren voor 

personenvoertuigen op de volgende plaats: 

- N9 ter hoogte van de huisnummers 101-103 op 1 parkeerstrook met een lengte van  

48 m.  

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord E9b zoals 

voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer. 

 

Artikel 6: 

Dit reglement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken van het Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid. 

 

Artikel 7: 

Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet 

binnen de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

Tevens wordt een afschrift van dit besluit gezonden aan: 

▪ De heer Procureur des Konings 

▪ De Zonechef van de Lokale Politie 

▪ Het Agentschap Wegen en Verkeer 

▪ Indigo 

 


