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Voorgeschiedenis 

 
• Aanvraag van André Paron, Groenendaalsesteenweg 54,1560 Hoeilaart, om een 

parkeerplaats voor personen met een handicap. 
 
Feiten en context 

 
In bijlage een kopie van de parkeerkaart van de heer Paron. 
 
Juridische gronden 

 
• Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
• Gelet het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 

koninklijk besluit van 16 maart 1968. 
• Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
• Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 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 de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald. 

• Gelet op 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. 

• Gelet op de omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009. 
• Gelet op de omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, 

voorbehouden voor mensen met een handicap. 
• Gelet op het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het 

aanbrengen van parkeerzones. 
 
Advies 

 
/ 
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Argumentatie 

 
De genomen maatregelen betreffen gemeentewegen. 
De Groenendaalsesteenweg bevindt zich in een zone 50 (zie bijgevoegd signalisatieplan). 
Het gaat om een aanvraag tot inrichting van een parkeerplaats voor mensen met een 
handicap in het parkeervak in de buurt van huisnummer 54. 
 
Financieel advies 

 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
Er wordt een parkeerplaats voor mensen met een handicap voorzien in het parkeervak 
huisnummer 54.  
Deze parkeerplaats wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a met pictogram rolstoel. 
Het pictogram wordt in witte kleur op het wegdek gereproduceerd. Evenwijdig met de 
afbakening in wit van de parkeerplaats wordt een aangrenzend kader in blauw aangebracht 
met een breedte van 0,15 cm. 
 
Artikel 2 
Dit aanvullend reglement 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 (e-mail: 
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be. 
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