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Beschrijving

Aanleidinq en doel
De mobiliteitsmaatregelen in Sint-Rochus vertrekken vanuit het STOp-principe en hadden als doel om
zachte vervoersmodi te stimuleren. De gemeenteraad keurde hiertoe in juni 2or7 een aanvullend
politiereglement goed. Dit besluit is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De maatregelen werden eind
augustus 2017 ingevoerd

Deze maatregelen werden in de afgelopen maanden geëvalueerd. we kunnen hier onder andere
verwijzen naar de evaluatie van het college van burgemeester en schepenen van g/1212017. Het
college heeft deze maatregelen toen geëvalueerd op basis van een advies van een ad-hoc werkgroep.
De adviezen/voorstellen van deze werkgroep werden geformuleerd na een bespreking op basis van de
input van de mensen die gereageerd hebben op de maatregelen. Deze reacties waren zowel positief,
negatief als gemengd (cfr, over het algemeen is dit een goàd plun, juist de maatregel in mijn
straat...). Ook de adviezen van het mobiliteitsplatform en de adviezán van de dienst OMM werden
meegenomen in deze evaluaties' op basis van de gegevens waarover we beschikken kunnen we
vaststellen dat de resultaten bevredigend zijn. Deze evaluatie heeft wel geleid tot een aantal
bijsturingen die ofwel op proef genomen werden of die al definitief werden goedgekeurd.
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Het grootste deel van de genomen maatregelen werd bij de evaluatie als positief geëvalueerd,
bijvoorbeeld de maatregelen inzake éénrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat, Melkerijstraat, aanleg
fietspaden". Op een aantal vlakken werd het plan bijgestuurd. Een aantal maatregelen werd
onmiddellijk definitief beslist, een aantal zaken werden in proefopstelling uitgevoerd.

De maatregelen die na de evaluatie onmiddelijk werden voorgelegd aan de gemeenteraad waren: de
parkeermaatregelen in de Nijvelsesteenweg, de uitbreiding van de zone voor bewonersparkeren en
parkeermaatregelen in de Villalaan. Hierover hebben we geen fundamentele reacties onwangen. Deze
maatregelen moeten dan ook niet bijgestuurd worden.

De maatregelen die nog niet definitief beslist werden, of die bij een eerdere evaluatie bij wijze van
proef gewijzigd worden moeten nu geëvalueerd en/of definitief worden. Hiervoor wordt dit aanvullend
politiereglement aan de gemeenteraad voorgelegd.

Concreet liggen volgende dossiers voor:

1. Chopinlaan/Zwa luwenlaan/Wiellewaallaan

2. Kruispunt van de Albertstraat en de E. Nerincxstraat met het K, Mercierplein,

3. Eenvormigheid fietsinfrastructuur,

4. De Knip

5. betalend parkeren in de Sint-Rochusstraat

6. Goudvinkenlaan

7. Landingsbaan (Welkomstlaan)

8. Albertstraat

9. Melkerijstraat - parkeerplaats

Advies en motivering
Concreet liggen volgende dossiers voor:

1. Chopinlaan/Zwaluwenlaan/Wiellewaallaan -

De Chopinlaan werd verschillende malen besproken. Deze straat kreeg meer verkeer te verwerken.
Deze straat maakte deel uit van een alternatieve autoroute doorheen Sint-Rochus. Er werden een
aantal maatregelen op proef genomen om dit autoverkeer hier te weren.

De genomen maatregelen worden positief geëvalueerd. Deze maatregel zorgt voor minder verkeer in
de wíjk Vogelweelde, de ruime omgeving van de Pannoramaschool en de omgeving van Zilverberk
(school), het Pagadderke (kirbbe) en de BKO aan de Balthazarstraat worden veiligei. We stellen dan
ook voor om de huidige situatie te bestendigen, namelijk eenrichtingsverkeer in di Chopinlaan met de
verplichting om ter hoogte van het kruispunt met de Wielewaallaan links af te slaan,
eenrichtingsverkeer in de Zwaluwenlaan en in een gedeelte van de Wielewaallaan.

In de Kromstraat en een gedeelte van de Villalaan (tussen de Lijsterlaan en de Klauwierlaan) werd er
vanaf 23 april bij wijze van proef enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten. Dit om te verhinderen dat
verkeer via deze straat zou rijden als alternatief voor de route langs de Vogelweelde.Bewoners
ontvingen een bewonersbrief met een evaluatieformulier die zij ons tegen 2 mei dienden te
bezorgen.De bewoners werden bevraagd welke van 3 onderstaande opties hun voorkeur kreeg.
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optie 1: de vroegere situatie (zonder uitgezonderd plaatselijk verkeer)

optie 2: de situatie tijdens de proefopsteiling (met uitgezonderd praatserijk verkeer)

- Optie 3: alternatief voorstel

De bevraging resulteerde als volgt:

Villalaan
optie 1 2
optie 2 9
optie 3 3

Kromstraat
optie 1 0
optie 2 3
optie 3 0

op basis van de ingediende evaluatieformulieren (zie bijlage) kunnen we concluderen dat de
meerderheid optie 2 verkiest. we stellen dus voor om de proefopstelling in de rrorrtÀ.i àn 

""ngedeelte van de Villalaan (tussen de Lijsterlaan en de Klauwierlaan) definitÍef in te richten,

2. Kruispunt van de Albeftstraat en de E. Nerino<straat met tret x. Mercierplein.

Hier was er een voorstel om een stop te plaatsen in de Albertstraat zoals ook in de E. Nerincxstraat,op basis van een vraag uit een eerdere gemeenteraadscommissie werd het probleem opnieuw
bekeken' Vanuit deze gemeenteraadscommissie was het voorstel om de fietsstraat door te trekkenover het kruispunt met de Albertstraat in voorrang op het verkeer op het K. Mercierplein. óe
Albertstraat is immers een fletsstraat, maar ter hoogte van het rardinaat Mercierplein moeten defietsers voorrang geven aan het verkeer op het K. Mercierplein en dit wordt voor de fietsers als eenmissing link ervaren' Tijdens de GR-commissie werd gevraagd of er een mogelijkheid is om deAlbertstraat voorrang te geven' (en naar analogie voor de gáilkvormigheio óot ter hoogte van de ENerincxstraat.)

Voordelen:

- Gelijkvormigheid
- Fietsers mee in de voorrang
- Doorgaande route voor autoverkeer volledig in voorrang

Nadelen:

- Snelheid - De snelheid in de Albertstraat is nu aanvaardbaar - er is een reëel risico op verhoogde
snelheid van voertuigen. Door de lange rechtlijnigheid (richting welkomslaan) of gewoon omdat deautomobilisten weten dat ze voorrang hebben, gaat snelheid vln de voertuigen o*hoog gaan. Het feitdat je voorrang moet verlenen heeft een sterk snelheidsreducerend effect. we kunnen aan fietserswel geen andere voorrang geven dan aan de autobestuurders. snelheid van voertuigen op net r,Mercierplein is minder een probleem.
- Doorgaande route is volledig in voorrang. Deze route wordt aantrekkelijker door minder
weerstanden.
- Als hier voorrang gegeven wordt en aan de E..Nerincxstraat niet, vervalt de symmetrie op het plein.
Plein is nu een soort van rond punt waar de toeleidende straten voorrang moeten geven. Als er aanverkeer op de E' Nerincxstraat voorrang gegeven wordt heeft dit gevolgàn uoor u"i["ui ofàe as r.Mercierplein - Melkerijstraat' Niet alleen auto's worden hier uit de voorrang genomen, ook de fietsers.
De symmetrie is heel belangrijk voor de leesbaarheid als weggebruiker.
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conflict met overstekende fietsers op Mercierplein. Door de lagere snelheid ís het oversteken van de
Albertstraat voor fietsers veiliger.

Alternatief:

Gelet op de nadelen van het doortrekken van de fietsstraat werd er een alternatief uitgewerkt,
namelijk het fietspad uit het "2e gedeelte" van de Albertstraat al te laten beginnen in het ,,eerste
gedeelte" van de Albertstraat. Hieronder vindt u een indicatieve schets.

Dit heeft voordelen voor de fietsers in de doorgaande beweging. voor fietsers die moeten afslaan
richting Melkerijstraat is er een klein nadeel. Nu rijden auto's aèhter hun, dan zullen ze aan de auto,s
die richting welkomstlaan rijden voorrang moeten geven. Door de lagere snelheid (door de
verplichting voorrang te geven, of omdat chauffeuÀ een bocht g"nor"n hebben, is het oversteken
van de Albertstraat voor fietsers wel veiliger.

Conclusie:

Het alternatief is ons inziens een zeer aanvaardbaar voorstel. wij stellen dan ook voor om in
afiaachting van een globale herinrichting van de omgeving van de kerk van slnt-Rochus, dit zo uit te
voeren' De oversteek tussen het fietspad langsheen de Albertstraat (ter hoogte van het kruispunt met
de Pastoor Bernaeftsstraat) en het fietspad langsheen het K. Mercierplein (tussen Albertstraat en
Melkerijstraat) wordt aangeduid door middel van een blokmarkering, Een blokmarkering geeft aan dat
er een fietsoversteek is, waarbij de fietsers geen voorrang hebben.

3. Eenvormigheid fi etsinfrastructuur.

Een belangrijk punt van kritiek is dat er teveel verschillende vormen van fietsinfrastructuur
aangebracht werden (logo's fietspaden met onderbroken lijnen, fietspaden achter volle lijnen,
fietssuggestiestroken, fietslogo's, enz'). De fietsinfrastructuur werd aangebracht ou"r""nkon1stig het
fietsvademecum' De kritiek klopt en we stellen voor om hier te uniformiseren en overal waar er nu
fietslogo's staan te werken met een fietssuggestiestrook in oker. wat betreft het fietspad in de
Halleweg stellen we voor om dit ook te veranderen in een fietssuggestiestrook. Het fietspad loopt hier
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il3r"i"3;ï::it#r:iliï#'"ï-:er' op zich heeft een wijzisins in netssussesriestrook weÍnis

4. De Knip

De beslissing over de knip werd ui tgesteld 
!:t eI e.en besrissing was over de toekomst van hetkruispunt van de N203a met de Rodenemweg. Er is nog steeaË geen uitsruitser over de toekomst vande E429' Er zijn heel wat reacties binnenqekótun ou"rGtnio .o*"r positieve ars negatieve. Er iseen petitie ingediend door de buurtbewoi"r, .n handelaars. óé ttacnten g..n uo*n.ír'erijk overrondrijden en verlies aan klanten' M/e moeten wel beseffen dat de knip niet louter een lokaremaatregel is' De knip speelt een cruciale rol in het tot t" ptuÀr sint-Rochus. Het zorgt voor eensterke afname in het aantal doorgaande bewegingen op dint-noÀrr, o" Nuio"o'uàniïmip strettzich dusverder uit dan zuiver ter hoogte van oó riip. oà pàriii""à gevorgen (minder verkeer) ratenzich voelen over gans sint-Rochus (bijvoorbeelo ae'route-wËrrilrtrr.n - aiàr"*uà. ] Rodenemwegmaar ook bijvoorbeeld in de Albertstraat). wij stellen oun oot Jáor om de knip te bestendigen. Ars

i:ï:ff: 
een besrissing over de N2o3a genomen wordr, kan de huidige besrissing herbekeken

5, betalend parkeren in de Sint-Rochusstraat

In de GR beslissing was voorzien dat in de Sint-Rochusstraat betarend parkeren zou ingevoerdworden. De handelaars vragen om geen betalend prrf,"*n inËirour"n. Het doel het invoeren vanbetalend parkeren invoeren is kort parkeren. op zich ir 
"r 

guuÀ frndamenteer bezwaar tegen behoudvan de blauwe zone. Dit zorgt ook voor kortparkeren. l

Politie meldt wel dat handelaars hun schijf gaan verdraaien, wat met parkeermeters niet meer zar

i:nï"iátr":::osenblik 
zullen de hanoeÉars zetr niet r""i in oe rtraat kunnen puir"à Voorster:

Ten behoeve van de Handelaars kan er in een gedeelte van de straat een aantar shop en go praatsengerealiseerd worden' Er is nu een cluster van hándelszutun in a"'Àrurt van nummer 20 (onder andereslager en Apotheek), ter hoogte van nummer,66-(take-a-*ui 
irrJ',Krerenwinker,,,. ), op en rond hetDynastieplein (Buurtsupermarkt, slagerij, bank, nàotneet...l. ívU ]í"1"n oan oot<'voá, á1,, ,nop 

"n 
co

iffiïirïïïí::ï:H3"ívan 
1o tot 1e uur maximaal een hair uur mas separkeerd worden in te

- 3 plaatsen in de omgeving van van nummer 20

- 3 plaatsen in de omgeving ter hoogte van nummer 66

- 10 praatsen op het Dynastieprein,- praatsen het kortst bij de sint_Rochusstraat

6. Goudvinkenlaan

Door het eerste stuk van de Goudvinkenlaan (tussen Halleweg en Balthazarstraat) als dubbele richtingin te stellen kan Zilverberk (via Balthazarstraat) bereíkt *"rd;;;;r langs de Albertstraat (Dewinde) te rijden' Hierdoor wordt o'm' de Zwaluwentaan en 
"rg"ï,ïà opnieuw bereikbaar vanaf deNijvelsesteenweg en de Leopoldstraat, hetgeen eveneens een positiei effect zar hebben op hetverkeer in de chopinlaan (zie vorig punt). Maar ook voor de nri".trirr.t zardit ars positief gevorghebben dat minder verkeer door deze straat moet, wat dan ook oe Àoororeden is van ditaanpassingsvoorstel.

7. Welkomstlaan
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Fietsers kunnen moeilijk vanaf het fietspad langsheen de Welkomsilaan naar de Welkomsflaan richting
Eizingenstraat rijden,
We kunnen dit kruispunt als volgt aanpassen: De laatste parkeerplaats op de Welkomsflaan in het
verlengde van de Albertstraat wordt opgeheven en hier wordt een afleiding van het fietspad gemaakt
naar de rijbaan toe. Fietsers blijven uit de voorrang, in combinatie met fietilogo,s (of
fietssuggestiestrook - zie elders) kan dit probleem zo opgelost worden.

8. Albertstraat - zebrapaden

In de Albertstraat zijn er verschillende zebrapaden, maar parallel met de Albertstraat liggen er geen.
Vanaf de Villalaan richting de Winde (school) zijn geen zebrapaden voorzien terwijl dit nót gevaartilke
punten zijn om over te steken, gezien wagens en fietsers hier nu zonder omkijken zouden àvenijden,
In een zone 30 worden in principe geen zebrapaden aangebracht. De bestaande hebben we wel niet
verwijderd. Gelet op de vele andere zebrapaden op de kruispunten langsheen de Albertsraat en de
aanwezigheid van de scholen kan zeker overwogen worden om hier toch zebrapaden aan te brengen
op de P. Bernaertsstraat en de Balthazarstraat.

9. Melkerijstraat - parkeerplaats

Als er voertuigen geparkeerd staan in de eerste parkeerplaats in de Melkerijstraat (thv de E.
Nerincxstraat) kunnen bussen soms moeilijk de Melkerijstraat inrijden. We stellen we voor om deze
parkeerplaats weg te nemen en deze te vervangen door een plantvak.

Juridische qronden
- 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 Besluitvan ll oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

- De Gemeentewet.

- gemeenteraadsbeslissing dd 27 juni 2017: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid
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Besluit

Aftikel 1

In de Zwaluwenlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. De toegelaten richting is van de
Goudvinkenlaan naar de Chopinlaan, hierbij zijn fietsers toegelaten in de tegenrichting. Deze
maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van:

. een verkeersbord Cl met onderbord M3 in de Zwaluwenlaan ter hoogte van het kruispunt met
de Wielewaallaan en ter hoogte van de het kruispunt met de Kwikstaartlaan.

. een verkeersbord F19 met onderbord M5 in de Zwaluwenlaan ter hoogte van het kruispunt
met de Goudvinkenlaan en thv het kruispunt met de KwikstaarUaan

Artikel 2
In de Chopinlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. De toegelaten rijrichting is van de E.
Ysayestraat naar de Wiellewaallaan. Fietsers en bromfietsers klasse A hebben toelating om in
tegenrichting te rijden.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord F19 met
onderbord M5 ter hoogte van het kruispunt met de E. Ysayestraat en door het aanbrengen van een
verkeersbord C1 met onderbord M3 ter hoogte van het kruispunt met de Wielewaallaan.

In de Chopinlaan wordt ter hoogte van het kruispunt met de Wiellewaallaan aan gemotoriseerd
verkeer de verplichting opgelegd om linksaf te slaan

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord D1 - verplicht
links af te slaan - vlak voor het kruispunt met de Wiellewaallaan en door het aanbrengen van een
geleiding. Aan het begin van deze geleiding wordt een verkeersbord D1 met onderbord M3 geplaatst.

Aftikel3
In de Chopinlaan wordt ter hoogte van het kruispunt met de Wiellewaallaan langds beide zijden van
de straat een parkeer- en stilstaanverbod ingesteld. Langs de zijde van de pare huisnummers over
een afstand van ongeveer 17 meter, langs de zijde van de onpare huisnummers over een afstand van
ongeveer 12 meter.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E3 met
beginaanduiding.

Artikel4
De Kromstraat en het gedeelte van de Villalaan wordt tussen de Lijsterlaan en de Klauwierlaan
voorbehouden voor plaatselijk verkeer.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van:

Een hek voorzien van verkeersbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer op volgende
plaatsen:
- Kromstraat - ter hoogte van de Ysayestraat - in de Kromstraat
- Kromstraat - ter hoogte van de Villalaan - in de Kromstraat

Een hek voorzien van verkeersbord doodlopende straat (F45a) op volgende plaatsen
- Villalaan ter hoogte van de Ysayestraat in de Villalaan.

Een hek voorzien van verkeersbord doodlopende straat (F45a) op volgende plaatsen
- Villalaan ter hoogte van de Albertstraat in de Villalaan
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Een hek voorzien van verkeersbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer op volgende
plaatsen:
- Villalaan ter hoogte van de Klauwierlaan in de Villalaan
- Villalaan ter hoogte van de Lijsterlaan in de Villalaan,
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AÊikel5
De gemeenteraad gaat akkoord met een aanpassing van het kruispunt van de Albertstraat met het K.
Mercierplein overeenkomstig onderstaand plan,

Deze maatregel wordt gesignaleerd overeenkomstig onderstaand plan:

GÍiize paalmet
{700mm)

:5
t

GriÈe paal met
(400mm)

Paal mêl Fl13 + Dí + op6rr6ord
"Uilgeónderd fietseF en
bÍomÍielseÍs klasse Á:

--*:
81:

:

AÉikel6
De fietsvoorzieningen moeten geUniformeerd worden. Deze implementatie moet geleidelijk gebeuren.
Alle fietssuggestiestroken dienen in oker aangebracht worden. Op plaatsen waar nu fietslogo's
aangebracht zijn dienen oker fietssuggestiestroken aangebracht te worden, In het kader van de
eenvormigheid wordt het fletspad op de Halleweg tussen de 8429 en het kruispunt met de
Goudvi nkenlaan vervangen door een fietssuggestiestrook.

Deze verfwerken dienen mee opgenomen te worden in het lastenboek dat opgesteld wordt voor het
aanbrengen van wegmarkeringen. De implentatie van deze maatregel kan in tijd gespreid worden.

Aftikel T

Griize lagê paal
met D7
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De knip in de Biezeweide wordt behouden tot er duidelijkheid is over het project E429.

AftikelS
Er wordt geen betalend parkeren ingevoerd op de Sint-Rochusstraat. De beslissing over het invoeren
van betalend parkeren in de Sint-Rochusstraat zoals genomen in de gemeenteraa d van 27 juni 2017
wordt herroepen. Er blijft een regime van schijf verplicht bestaan.

Er worden shop en go plaatsen voorzien , (7 dagen op 7 - van 10 tot 20 uur) op volgende plaatsen:

- 3 plaatsen in de omgeving van van nummer 20

- 3 plaatsen in de omgeving ter hoogte van nummer 66

- 10 plaatsen op het Dynastieplein,- plaatsen het kortst bij de Sint-Rochusstraat.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door een verkeersbord E9b met onderbord maximum 30
minuten en een beginaanduiding. Waar de shop en Go plaatsen eindigen wordt een E9b met
pictogram schijf en beginaanduiding geplaatst,Vandaar geldt de bestaande verplichting om een schijf
te plaatsen terug. Op het Dynastieplein worden deze borden (zonder beginaanduiding) aan de kop
van de parkeerplaats geplaatst.

Artikel9
De Goudvinkenlaan wordt tussen de Halleweg en de Balthazarstraat in beide richtingen opengesteld
voor alle verkeer.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het verwijderen van de verkeersborden F19 en C1 met
hun onderborden in dit gedeelte van de straat.

Aftikel 10
In de Albertstraat wordt ter hoogte van de kruispunten met de Balthazarstraat en de pastoor
Bernaertsstraat telkens in de langsrichting van de Albertstraat een zebrapad aangelegd.

Artikel 11
Ten behoeve van de fietsers wordt de parkeerstrook in de Welkomstlaan die begint aan het kruispunt
met de Albertstraat/Villalaan met 1 parkeerplaats ingekort, hierdoor wordt een doorgang voor fietsers
gecreëerd. De fietsers die vanaf het fietspad de Welkomstlaan oprijden hebben geen voorrang, Dit
wordt aangeduid door het plaatsen van een verkeersbord 81 en door het aanbrengen van
haaientanden.

Artikel 12
In de Melkerijstraat wordt de eerste parkeerplaats (te beginnen vanaf het kruispunt met het K.
Mercierplein) langs de zijde met de onpare huisnummers weggenomen en vervangen door een
plantvak met boom.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het wegnemen van de signalisatie betreffende het
parkeren ter hoogte van dit vak (bord E9b met onderbord schijf uitgezonderd bewoners en
beginaanduiding)

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 4 mei 201g.pdf

Gekoppelde besluiten
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2017-GR-00164 - Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - Aanvullend politiereglement -
Goedkeuring

2017-GR-00164 - Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - Aanvullend politiereglement -
Goedkeuring

2017-CBS-00834 - Sint-Rochus - mobiliteitsmaatregelen - aanvullend politiereglement -
goedkeuring - Goedkeuring

. 2018-CBS _00275 - ïjdelijk aanvullend politiereglement - Chopinlaan - Goedkeuring

. 2018-GR-00015 - Aanvullend politiereglement - Sint-Rochus - Parkeerregelingen - Aanpassingen -
Goedkeuring

2017-CBS-00873 - Sint-Rochus - mobiliteitsmaatregelen - aanvullend politiereglement -
Goedkeuring

2017-CBS-01819 - ïjdelijk aanvullend politiereglement - circulatieplan Sint-Rochus - evaluatie -
aanpassingen - Goedkeuring

2017-CBS-00717 - Sint-Rochus - mobiliteitsmaatregelen - overzicht maatregelen - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 22 mei 2018

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Jan De Winne, a de heer Bertrand Demiddeleer
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