Datum : 14/10/2021

PZ 5462
ARRO IEPER
Lokaal commissariaat
________________________________
Ter Waarde 54

Aan de (groot)ouders van de kinderen die school lopen
aan de Vrije Basisschool van Boezinge

8900 IEPER
________________________________
Tel. (057)23 05 33
________________________________

Beste (groot)ouders,
Via verschillende buurtbewoners van de Vrije Basisschool te Boezinge vernemen wij dat er vaak roekeloos
geparkeerd wordt bij het afzetten en ophalen van schoolkinderen.
Volgende problemen doen zich vooral voor:
•
•
•
•
•

Boezingestraat: verkeerdelijk gebruik van de Kiss & Ride zone
Boezingestraat: parkeren op minder dan 5 meter van het zebrapad, wat de veiligheid van de kinderen in
gedrang brengt bij het oversteken
Schoolstraat: parkeren voor garages, parkeren buiten de voorziene parkeervakken
Schoolstraat: parkeren op de mindervalideparking en niet over een mindervalidekaart beschikken
Katspel: parkeren buiten de voorziene parkeervakken, waardoor mensen moeilijk toegang hebben tot hun
woning.

Wij verwijzen hierbij naar het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg (KB 01/12/1975).
Artikel 23. Stilstaan en parkeren
23.1. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld :
1° Rechts ten opzichte van zijn rijrichting
2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm.
Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50
meter breed vrijgelaten worden.
Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere
weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
7° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke
reglementering;
Artikel 25. Parkeerverbod
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :
1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;
3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;

Met dit schrijven willen wij jullie enkel attent maken op de wegverkeerswet en het belang van eenieders
verkeersveiligheid. Indien wij zien dat hieraan geen gevolg gegeven wordt dan zullen wij over gaan tot het
verbaliseren van de foutgeparkeerde voertuigen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hoogachtend,

KOETHER Eline
Wijkinspecteur Boezinge - Zuidschote
Nota: Indien U vragen of bemerkingen heeft mag U mij altijd contacteren op het telefoonnummer 057/230 533, per e-mail: eline.koether@police.belgium.eu of
via de Facebookpagina ‘Wijkpolitie Boezinge – Zuidschote’.
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