Reglement

Politiereglement houdende de parkeerregeling binnen
de bebouwde kom Staatsbaan – Prins-Boudewijnlaan
Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 december 2013

Art. 1 -

Op volgende plaatsen is het toegelaten te parkeren op de verhoogde berm voor voertuigen van
maximum 3,5 ton:








Staatsbaan: vanaf woning 12 tot aan woning 54
Staatsbaan: vanaf woning 72 over een afstand van 15 meter
Staatsbaan: vanaf woning 96 tot en met woning 102
Prins Boudewijnlaan: vanaf woning 2 tot aan het einde van de bebouwde kom
Staatsbaan: vanaf woning 119 tot aan woning 117
Staatsbaan: vanaf woning 67 tot aan Waleweg
Staatsbaan: vanaf woning 23 tot en met woning 17

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord E9e met
onderborden type VIIa “max. 3,5 t” en type Xa en Xb zoals voorzien in het KB van 1.12.1975
houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.
Art. 2 -

Op volgende plaatsen in de Staatsbaan is een voet- en fietspad voorzien:





Tussen Adegem Dorp en Adegemse Kerkstraat
Vanaf woning 113 tot aan Canadezenlaan
Vanaf Canadezenlaan tot aan woning 77
Vanaf Waleweg tot aan woning 27

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord D9a zoals
voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het
Wegverkeer.
Art. 3 -

Dit reglement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Art. 4 -

Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 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
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