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13. Tijdelijke verkeersmaatregel Dorp Schellebelle - Zone met beperkte parkeertijd - Opheffing
Het college
Voorwerp en motivering (BBC)
Vanaf 8 mei 2021 kunnen de terrassen van de horecazaken weer open. Dat is zeker het geval voor de
terrassen op het dorpsplein van Schellebelle.
Op de parkeerplaatsen die niet ingenomen worden door terrassen, worden verschillende
fietsenstallingen voorzien. Zo kunnen ten noorden van de gewestweg N416 enkel nog de
parkeerplaatsen aan Jeugdhuis Yoka en die tegenover de pastorie nog gebruikt worden door
gemotoriseerd verkeer.
Vorig jaar heeft het college daar in zitting van 15 juni een zone met beperkte parkeertijd ingevoerd
met als doel die op termijn te evalueren. Op een vergadering met de horeca-uitbaters nu is gebleken,
dat zij daar liever onbeperkt parkeren zoals voorheen wensen. Daarom zal het college het tijdelijk
aanvullend verkeersreglement opheffen en ter hoogte van de pastorie aan de afslag van de N416
twee borden zetten : een eerste verwijst de bezoekers van de horeca naar de parking op het
dorpsplein, een tweede leidt de bezoekers van de Kalkense Meersen naar de parking ‘Kalkense
Meersen’ op Ruiterken, die daar wordt heringericht.
Wetgeving en besluitvorming
De nieuwe gemeentewet, inz. artikel 135.
De wet van 12 december 2006 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, inz. artikel 119 en 130bis,
waarbij het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.

Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de algemene reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Beslist
Art. 1 – Het tijdelijk aanvullend verkeersreglement Dorp Schellebelle – Zone met beperkte
parkeertijd d.d. 15 juni 2020 op te heffen.
Art. 2 – Op het Dorp van Schellebelle ter hoogte van de afslag voor de pastorie richting kerk twee
borden te plaatsen : een eerste vermeldt ‘Bezoekers Horeca : parking op dorpsplein, een tweede
geleidt de bezoekers Kalkense Meersen : ‘Volg parking ‘Kalkense Meersen’ (Ruiterken)’ naar de
zijstraat van de Wettersestraat richting begraafplaats, waar de bestaande parkeerstrook wordt
heringericht.
Art. 3 – Deze beslissing digitaal door te sturen via het Loket voor Lokale Besturen en te publiceren
op de gemeentelijke website www.wichelen.be.
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit digitaal te versturen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg
(OVL.REA.DE.SEC.afdelingsgriffier@just.fgov.be) en de Politierechtbank van Dendermonde
(politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be) en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen,
Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
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De algemeen directeur wnd.,
get. Daan Vanheel

De burgemeester,
get. Kenneth Taylor

