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ROW - Dienst Mobiliteit
7. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE PARKEREN OP HET STATIEPLEIN TE KANNE
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van van 24 juni 1988, met latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en
inwerkingtreding van reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van
het toezicht van de Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het
wegverkeer, met latere wijzigingen;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing
van de verkeerstekens;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976;
Gelet op het feit dat door dit reglement er geen mobilhomes meer kunnen parkeren op het
Statieplein;
Gelet op het feit dat de wekelijkse openbare markt nog steeds plaats kan vinden voor vergunde
kramen tijdens de vastgelegde wekelijkse openbare markt;
Gelet op de politieverordening in verband met de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, rienheid,
gezondheid en hinderlijke inrichtingen, GR 10 november 2011;
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
artikel 1:
Parkeren op het Statieplein te Kanne is voorbehouden voor personenwagens.
artikel 2:
Dit aanvullend verkeersreglement zal aangegeven worden door middel van verkeersbord E9b. Dit bord
zal op voldoende locaties geplaatst worden. Bijkomstig zal een onderbord met de tekst "Verboden te
parkeren voor mobilhomes en kampeerwagens".
artikel 3:
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet.

artikel 4:
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente.
artikel 5:
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding
in het bestuursmemoriaal.
artikel 6:
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
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