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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy
Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Johan Servé; de heer Pieter
Busselot; de heer Christophe Merckx; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
Er moet een beslissing genomen worden over de verkeerssituatie in het Vondel op de dagen dat het
markt is. Voertuigen uit de Vuurkruisenstraat kunnen gedurende de markt op donderdag- en
zaterdagvoormiddag niet weg via het Possozplein. Tijdens de werken werd het Vondel tijdelijk 2richting gemaakt. Er werd hiervoor een parkeerverbod aangebracht.
Advies en motivering
Voor een definitieve oplossing zijn er 2 mogelijkheden:
1. We behouden 1-richtingsverkeer met het bestaande aantal parkeerplaatsen.
- Voordeel: aantal parkeerplaatsen wordt behouden.
- Nadeel: tijdens marktdagen moet er tijdelijke signalisatie geplaatst worden met een volledig
parkeerverbod. Dit houdt in dat op drukke momenten wanneer er een grote parkeerbehoefte is (zoals
tijdens marktdagen), er nergens geparkeerd mag worden.
2. We voeren permanent 2-richtingsverkeer in.
- Voordeel: tijdens marktdagen is er geen parkeerverbod noodzakelijk. Bij evenementen en tijdens
marktdagen moet er een nadar geplaatst worden met een verkeersbord F45 (doodlopende straat).
- Voordeel: We verwachten niet veel verkeer in de richting van het Possozplein naar de Leide. Alle
autoverkeer moet toch richting monument der weggevoerden.
- Nadeel is dat er moeten 4 parkeerplaatsen sneuvelen.
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Wij adviseren om in het Vondel tijdelijk 2-richtingsverkeer in te voeren. Na een jaar zal de situatie
geëvalueerd worden. Om de doorgang voor 2-richtingsverkeer te vergemakkelijken stellen we voor
om 4 parkeerplaatsen op te heffen zodanig dat auto’s komende van Leide en Parklaan zich op deze
vrije plaatsen kunnen voorsorteren.

Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-ment op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
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Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaat-singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De Gemeentewet;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing
Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Advies
Politie
Geen advies ontvangen

Besluit
Artikel 1
Akkoord om in het Vondel tijdelijk 2-richtingsverkeer in te voeren. De situatie wordt na één jaar
geëvalueerd. Dit zal gesignaleerd worden door het verwijderen van de C1 en F19 met de bijbehorende
M borden.
Er worden in totaal 4 parkeerplaatsen opgeheven. Er worden nog 7 parkeerplaatsen behouden,
waarvan 1 parkeerplaats voor personen met een handicap. De parkeerborden worden aangepast aan
de nieuwe situatie.
Artikel 2
Een afschrift van dit tijdelijk politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en
zal ter kennis worden gegeven aan de heer Gouverneur in overeenstemming met artikel 28 van het
Decreet van 28 april 1993 en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

1500 Halle, 02 december 2016

De secretaris van het college

De voorzitter van het college

3/4

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Dirk Pieters, burgemeester

4/4

