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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne MattoU de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; de heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer
André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram
Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen
Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer
Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne,
Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleidinq en doel
In de Cypriaan Verhavertstraat zijn er verschillende problemen met parkeren. Een eerste
probleem is het gebrek aan plaatsen om te laden en te lossen ter hoogte van de handelszaken

(ter hoogte van het kruispunt met de N28). Een 2e probleem dat zich stelt is dat er een
kinderdagverblijf komt in de Cypriaan Verhavertstraat. De brandweer vraagt om een
parkeerverbod in te stellen. We hebben een voorstel uitgewerkt om tegemoet te komen aan de
voorliggende problemen. In dit voorstel plaatsen we een schrank. Dit voorstel laat toe om de
straat te vergroenen door een plantvak aan te brengen ter hoogte van de schrank. Indeze
plantvakken kunnen door de aanwezigheid van riolering geen bomen geplaatst worden, wel
een haag.

Advies en motiverino
We stellen voor om in het gedeelte tussen het kruispunt met de N28 (Ninoofsesteenweg) en
huisnummer 42 en tussen huisnummer 48 en huisnummer 54 het parkeren toe te laten langs de
zijde met de pare huisnummers. Tussen huisnummer 9 en huisnummer 33 wordt het parkeren
toegelaten langs de zijde met de onpare huisnummers. De parkeerplaatsen voor personen met
een handicap worden in de onmiddellijke omgeving geplaatst. We kunnen verwijzen naar
onderstaande schets. (hierop is eveneens de draaicirkel van de brandweer voor de creche
aángebracht)
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De eerste 4 plaatsen (22 meter) van de parkeerstrook langs de zijde met de pare huisnummers
kunnen shop en go plaatsen worden, dit ten behoeve van de lokale middenstand.Deze
plaatsen kunnen 7 dagenop 7 voorbehouden worden voor de lokale klanten en leveranciers.
(frituur, krantenwinkel, bloemenwinkel, broodjeszaak,...) De maximale parkeerduur bedraagt
hier, naar analogie met de andere shop en go plaatsen in Halle, bij voorkeur 30 minuten.
Deze plaatsen zijn op het bovenstaand plannetje in het blauw aangeduid. Deze 4 plaatsen
kunnen ook gebruikt worden door de bezoekers van het kinderdagverblijf. Ze zijn wel niet ter
hoogte van de ingang, maar toch op een aanvaardbare afstand. Het is door de hoge
parkeerdruk in deze straat niet aangewezen om nog meer parkeerplaatsen voor kort parkeren
voor te behouden.

Voor de fietsers worden er best fietssuggestiestroken aangebracht. We stellen voor om deze
enkel tussen de H. Consciencestraat en de N28 (Ninoofsesteenweg) in te voeren. In de rest
van de Cypriaan Verhavertstraat moet dit bekeken worden in functie van het invoeren van
eenrichtingsverkeer (zoals voorzien in het mobiliteitsplan) en een eventuele aanpassing van
parkeerregime hier in functie van dit eenrichtingsverkeer.

Er wordt ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg best enige geleiding door
middel van Íammelstrook aangebracht , bijvoorbeeld door middel van kasseien. Dit staat op
bovenstaande schets in het grijs aangeduid.

Ter hoogte van het einde en begin van de parkeerstroken wordt voorgesteld om plantvakken
aan te brengen. Hier kan een haag geplaatst worden. Bomen kunnen niet door de
aanwezigheid van riolering.

De parkeermaatregelen zullen zo zo spoedig mogelijk ingaan: de verfwerken bij een
komende verbeurt, de plantvakken in functie van het plantseizoen.

Juridische oronden
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer

- Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

- Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

- De Gemeentewet.

- Beslissingen College van Burgemeester en Schepenen dd. 16 november 2018 en 21 december 2018.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit

AÉikel 1
Akkoord te gaan met bovenstaande parkeermaatregelen voor de C. Verhavertstraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door:

- Het verwijderen van de huidige signalisatie betreffende het parkeren in het gedeelte tussen de N2B
(Ninoofsesteenweg) en de H Consciencestraat- Een verkeersbord E9b voorzien van een onderbord "
maximum 30 minuten" en een beginaanduidingter hoogte van huisnummer B.
- Een verkeersbord E9b voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 16.
- Een verkeersbord El voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 42.
- Een verkeersbord E9b voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 48.
- Een verkeersbord El voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 52.
- Een verkeersbord E1 voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van het kruispunt met de N2B
(Ninoofsesteenweg) langs de zijde met de onpare huisnummers.
- Een verkeersbord E9b voorzien van pictogran persoon met een handicap en van een
beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 9.
- Een verkeersbord E9b voorzien van een beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 11/13.
- Een verkeersbord E9b voorzien van pictogran persoon met een handicap en van een
beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 31.
- Een verkeersbord E'1 voorzien van een beglnaanduiding ter hoogte van huisnummer 33.

AÉikel 2
Er worden plantvakken voor hagen voorzien op volgende plaatsen

- In de onmiddelijke omgeving van huisnummer 11 (langs de onpare zijde)
- In de onmiddelijke omgeving van huisnummer 42 (langs de pare zijde)
- In de onmiddelijke omgeving van huisnummer 48 (langs de pare zijde)
- In de onmiddelijke omgeving van huisnummer 33 (langs de onpare zijde).

Artikel 3
Er worden in de C. Verhavertstraat in het gedeelte tussen de N2B (Ninoofsesteenweg) en de H
Consciencestraat langs beide zijden van de straat fietssuggestiestroken aangebracht:

Deze zullen in okerkleur aangebracht worden over een breedte van ongeveer 1,50 meter.

Aftikel4
Ter hoogte van het kruispunt met de N28 (Ninoofsesteenweg) worden geleidingsstroken aangebracht
overeenkomstig bovenstaande schets

Artikel 5
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties
en zal ter kennis worden gegeven aan de heer Gouverneur in overeenstemming met de vigerende
wetgeving en tevens zal worden voorzien ín de voorgeschreven bekendmaking.
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1, Beslissing college van Burgemeester en schepenen dd. 21 december 2018.pdf
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Aldus bestist in bovenvermetde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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