
 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 
DE GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van 23 mei 2017 
 
Tegenwoordig : Karina Peeters,voorzitter 
Willy Segers, burgemeester 
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn 
Quaghebeur, Karel De Ridder, Anneleen Van den Houte, schepenen 
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen 
Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester, 
Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Georges De Vliegher, Carine Walravens, 
Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Nathalie Staquet, Jos Crabbe, 
Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis 
Tratsaert, Marc Willen, Cedric Dujardin, Lucille Briglia-Biesmans, David De Freyne, 
Bruno Steenput, Martine Pitteljon, raadsleden 
Marianne Vanden Houte, secretaris 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016 houdende het 
retributiereglement omtrent parkeren in de blauwe zone in de gemeente Dilbeek;  
Gelet op de vraag van enkele bewoners en handelaars uit de Molenstraat om iets te 
doen aan de hinderlijke parkeersituatie in de Molenstraat ter hoogte van de 
spooroverweg en om meer parkeerplaats vrij te maken voor het cliënteel van de 
verschillende omliggende handelszaken; 
Gelet op het advies van de verkeerscommissie van 19 januari 2017 om een 
parkeerverbod in te voeren in de Molenstraat van huisnummer 92 tot en met 100 in 
combinatie met een beperkte blauwe zone langsheen een parkeerstrook op de 
stationsparking; 
Gelet op de bewonersvergadering van 20 februari 2017 waarbij het voorstel van de 
verkeerscommissie positief onthaald werd; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 
2017 dat het advies van de verkeerscommissie bevestigde; 
Overwegende dat het retributiereglement blauwe zone bepaalt dat er maximaal één 
bewonerskaart wordt afgeleverd aan personen die gedomicilieerd zijn in de zone 
waar de beperkte parkeerduur van kracht is; 
Overwegende dat hiervoor een aanvullend verkeersreglement dient getroffen te 
worden;  
BESLUIT: met algemene stemmen 

ARTIKEL 1.- Het invoeren van een beperkte blauwe zone langs de  parkeerstrook van 
de stationsparking te Sint-Martens-Bodegem en een parkeerverbod in de 
Molenstraat van huisnummer 92 tot 100 wordt goedgekeurd. 
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ARTIKEL 2.- De reglementering betreffende de blauwe zone wordt er als volgt 
bepaald: 
- De parkeerduur wordt er beperkt tot 2 uur.  
- Het gebruik van de schijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 
18 uur. Er dient geen parkeerschijf te worden gelegd op zondagen en feestdagen, 
inclusief 11 juli. 
- Het begin en einde van deze zone wordt aangeduid met de verkeersborden met 
zonale geldigheid E9b, waarop de afbeelding van een parkeerschijf wordt 
weergegeven, aangevuld met de vermelding van de maximale parkeerduur van 2 uur 
en “uitgezonderd bewoners”.  
ARTIKEL 3.- De reglementering met betrekking tot het parkeerverbod wordt 
aangeduid door middel van de borden E1 met onderborden type Xa en b. 
ARTIKEL 4.- Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 
ARTIKEL 5.- Dit besluit zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website, 
conform artikel 186 van het Gemeentedecreet. 
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Marianne Vanden Houte Karina Peeters 
gemeentesecretaris voorzitter 
 
 


