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Verkeersreglement 
 

Stationsstraat 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2020-12-17 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2020-12-22 
 

Artikel 1. 
In de Stationsstraat, wordt het verkeer voor de 
weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals 
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en 
zoals hierna bepaald. 
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
§ 1. In de Stationsstraat ter hoogte van de 
woning met huisnummer 353 geldt een beperkte 
parkeertijd van dertig minuten (blauwe zone), dit 
over een lengte van 12 meter. 
 
§ 2. Elke bestuurder die op een werkdag een 
voertuig parkeert, moet een parkeerschijf aan-
brengen. Het gebruik van de schijf is voorgeschre-
ven op de werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur. 
 
§ 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd met 
het verkeersbord E9b (P-bord met een parkeer-
schijf) en een bord type VIIc.(max. 30 min.). De 
verkeersborden worden aangevuld met een on-
derbord Xc met het opschrift 12 meter. De par-
keerplaats wordt duidelijk afgebakend op het 
wegdek. 
 
Artikel 3. 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 septem-
ber 2015 – Wegverkeer – Stationsstraat – Aanvul-
lend reglement – I, wordt opgeheven; 
 
Artikel 4. 
De verkeerstekens waarvan sprake in dit regle-
ment zullen worden geplaatst conform het minis-
terieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens worden 
bepaald. 

 
Artikel 5. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking door het aanbrengen van de 
vermelde verkeerstekens. 
 
Artikel 6. 
Dit besluit zal samen met het bijbehorende plan 
worden verzonden naar: 
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor 
kennisgeving; 

2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel, voor kennisgeving; 

3° de griffie van de politierechtbank van Halle, 
voor kennisgeving; 

4° de politiezone TARL, voor kennisgeving. 
 


