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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement betreffende een zone parkeren voor een
beperkte tijd in de Sellaerstraat 2a - 2f
Feiten, context en argumentatie
Op vraag van lokale ondernemers is er in de Sellaerstraat ter hoogte van de kruising met de Van
Asschestraat een tijdelijk parkeerverbod ingesteld gedurende de omgevingswerken aan de
gemeentelijke basisschool Tilia. Dit was in functie van het aan- en weg rijden van vrachtwagens.
Dit tijdelijk parkeerverbod leert ons, dat dit toch een betere doorstroming van het verkeer tussen
het kruispunt met de Stationslaan tot gevolg heeft. Het logisch voorstel tot het definitief maken van
dit parkeerverbod dringt zich op.
Een analogie met de knuffelzone aan de vrije school ter Ham in de Keizerinlaan is echter niet
haalbaar.
Uit het verslag van het overleg met de politiezone Kastze van 13 oktober 2020: Hierbij werd onder
andere besloten om - punt 5 - de verkeersborden E9 (parkeren toegelaten) met onderborden
(tijdsaanduiding) aan de knuffelzone weg te halen en te vervangen door de borden E1 "enkel op
schooldagen" (verboden te parkeren).
Bij een bezoek aan de apotheker is het echter alleen geen stilstaan meer. Het is steeds parkeren
voor een beperkte tijd.
Vanaf 1 maart 2004 werden bepaalde parkeerinbreuken gedepenaliseerd. Deze depenalisering
heeft belangrijke gevolgen voor het parkeerbeheer binnen de gemeenten. Deze moeten zelf het
naleven van de parkeerregels nagaan en reglementen uitvaardigen voor de retributies.
Artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 wijzigt artikel 29 van de gecoördineerde wetten. In
paragraaf 2, tweede lid, van artikel 29 staat voortaan vermeldt dat het parkeren met beperkte
parkeertijd, het betalend parkeren en parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners niet
langer strafrechtelijk worden bestraft.
De parkeerwachter (NIET de politie) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een correcte en zo
sluitend mogelijke controle op het parkeren met beperkte tijdsduur. Dit omhelst de controle van
geparkeerde wagens op een geldig ticket of een geldige bewonerskaart, parkeerschijf (in de
blauwe zone) of andere geldende kaarten. Bij de uitvoering van zijn controletaak baseert de
parkeerwachter zich op het reglement van de stad/gemeente en de daarin voorziene
uitzonderingsregels voor bepaalde doelgroepen.
De gemeente Steenokkerzeel heeft geen parkeerwachters in dienst. Als de politie (wijkagent,
verkeer) geen vaststellingen meer mag doen? Wie dan wel?

Bij en na het overleg met de politie van 8 december 2020 is er op deze problematiek verder
ingegaan.
Er blijkt vooralsnog nog een mogelijkheid. Uit de correspondentie met de dienst verkeer van de
politiezone KASTZE begrijpen we:
Deze situatie is intern bij de dienst verkeer van de politiezone KASTZE besproken. Het is uiteraard
zo dat de parkeerschijf (en dus alles met betrekking tot beperkt parkeren) gedepenaliseerd is. Dit
soort probleem werd nagevraagd bij Centrex. Er is een mogelijkheid waardoor de politie toch kan
optreden. Hiervoor dient wel een verkeersbord E9a met onderbord parkeerschijf + max 15 minuten
geplaatst te worden.
In een later punt ter bespreking qua handhaving is deze 15 minuten veranderd in 30 minuten. Een
parkeerschijf is per 1/2 uur ingedeeld.
We voorzien de zone voor beperkte tijdsduur van aan de woning Sellaerstraat 2F tot en met
woning Sellaerstraat 2a.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal aan de politiezone Kastze overgemaakt worden.
Juridische overwegingen
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 15 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert
Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers,
Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van
Daele), 5 onthoudingen (Karel Servranckx, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Griet Deroover,
Arlette Verboomen)
1. Op de Sellaerstraat vanaf huisnr. 2a tot aan huisnr. 2f geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven 30 min. van 7 tot 18 u alle dagen;
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met de onderborden Type VIIb: de parkeerschijf en Type
VIIc: 30 min.;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het
Loket voor Lokale Besturen.
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