PROVI NCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE

GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 0B april 2019.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen, G. Vandevelde,
D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Aanduiden van de parkeerplaatsen waar het
parkeren betalend is. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 19BB
- het decreetvan22 december 2017 over het lokaal bestuur
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 196B
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens
- 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 de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het besluit van de Vlaamse Regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009|O1van 3 april 2009
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 juli 2014 houdende opheffing en hervaststelling van het
gemeentelijk aanvullend verkeersreglement op het parkeren aan parkeerautomaten
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
de concessieovereenkomst tot exploitatie van het parkeerbeheer op de openbare weg in De Panne d.d.

-

11 oktober 2001
het addendum aan voormelde concessieovereenkomst d.d. 2B september 2010

- de huidige parkeerfolder van Streeteo
- het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief
-

vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2012 na
'11 juni 2012, en momenteel in herziening

conformverklaring in de provinciale auditcommissie van
de beleidsnota wijziging betalend parkeren

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Volgende wijzigingen worden voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen:
o uitbreiding van de betalende zone met Nieuwpoortlaan (gedeelte van Canadezenplein tot en met
de grens met Koksijde), met Dynastielaan (gedeelte van H. Consciencelaan tot en met
Schuilhavenlaan) en met de zijstraten van de Dynastielaan
o zomerperiode van 1 junitot en met 30 september in plaats van 16 maart tot en met 30
september, en dus winterperiode van í oktober tot en met 31 mei in plaats van 1 oktober tot en
met 15 maart
o betalend parkeren maximaaltot 18.00u in plaats van tot 19.00u tijdens de zomerperiode, dus
zowel in zomer- als in winterperiode maximaaltot 18.00u
o in groene parkeerzone geen maximumduur in plaats van maximum 4 uren
o de volgende straten verhuizen van de groene naar de oranje parkeerzone: A. Dumontlaan
(gedeelte Zeelaan - Bortierlaan), Bortierlaan (gedeelte Zeelaan - A. Dumontlaan), J.
Demolderlaan (gedeelte Zeelaan - Meeuwenlaan) en Lindenlaan.
- Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naat de beleidsnota wijziging betalend parkeren.
- De gemeente De Panne is wegbeheerder van de hieronder vermelde wegen, met uitzondering van de
Nieuwpoortlaan (N34) en de Duinkerkelaan (N34).
- Het Vlaamse gewest is wegbeheerder van de Nieuwpoortlaan (N34) en de Duinkerkelaan (N34).

BESLIST

Art.1:

met 14 ja-stemmen en 6 onthoudingen

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 juli2014 houdende opheffing en hervaststelling van
het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement op het parkeren aan parkeerautomaten wordt
opgeheven.

Art.2:

Art.3:

Art.4:

Betalend parkeren is, zonder maximumduur, van toepassing in volgende straten (groene
parkeerzone):
- Nieuwpoortlaan
- Duinkerkelaan
- Canadezenplein
- Golfstraat
- Kunstenaarslaan (gedeelte Zeedijk - Nieuwpoortlaan)
- Dr. A. Depagelaan (gedeelte Zeedijk - Nieuwpoortlaan)
- Mijnstraat
- Zeilweg
- Halmenstraat (gedeelte Zeedijk - Duinkerkelaan)
- Suzanneweg
- Visserslaan (gedeelte Zeedijk - Duinkerkelaan)
- Vuurtorenplein
- Vuurtorenstraat
- P. Bortierplein
- Kapellelaan
- Dynastielaan
- H. Consciencelaan
- A. Vermeylenlaan
- E. Belpairelaan
- E. Verhaerenlaan
- Panharinglaan
- Pannepot
- Schuilhavenlaan.
Het betalend parkeren zoals vermeld in artikel2 van dit besluit, geldt tussen 10.00u en 18.00u, is
in de periode van 1 juni tot en met 30 september alle dagen van toepassing (werkdagen,
weekends, feestdagen en schoolvakanties), in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei enkel
tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Met feestdagen wordt
bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974. De
schoolvakanties zijn deze opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 .
Betalend parkeren is, met een maximum van 2 uren, van toepassing in volgende straten (oranje
parkeerzone):

-Zeelaan

Art.5:

Art.6:

Art.7:

Art.B:

- Sloepenlaan
- A. Dumontlaan (gedeelte Zeelaan - Bortierlaan)
- Bortierlaan (gedeelte Zeelaan - A. Dumontlaan)
- J. Demolderlaan (gedeelte Zeelaan - Meeuwenlaan)
- Markt
- Kasteelstraat (gedeelte Markt - Poststraat)
- Lindenlaan.
Het betalend parkeren zoals vermeld in artikel 4 van dit besluit, geldt alle dagen (werkdagen,
weekends, feestdagen en schoolvakanties) tussen 10.00u en '18.00u. Met feestdagen wordt
bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974. De
schoolvakanties zijn deze opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 .
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van zoneborden (begin en einde van de
zone) nret de letter P tttet de vetntelditrg "l.retalerrd" err de plarartsirrg varr parkeerautt;llraterr die de
gebruiksmodaliteiten aangeven.
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning
Albert ll-laan 20 bus 2 te '1000 Brussel.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Technische Zaken.
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