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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; 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 Christophe Merclc<; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de
heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer
Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck;
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries
Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; de heer Jan
De Winne, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Marc Devillé; de heer Mark Demesmaeker; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving

Aanleidinq en doel
De situatie in de Kerchove d'Exaerdstraat is in het gedeelte tussen het kruispunt met het Sum en de
Biezeput gewijzigd door de bouw van woongelegenheden.

Advies en motiverino
De parkeerregeling in de O, de Kerchove d'Exaerdestraat werd in het verleden uitgewerkt in functie
van deze situatie. Intussen is de situatie hier gewijzigd.

Hieronder vindt u een indicatieve schets waarop de huidige situatie in wit is aangeduid en de
gewenste situatie in geel.
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De parkeerstrook langs de zijde met de pare huisnummers wordt ingekort tot aan het huis met
huisnummer 80, De parkeerstrook langs de zijde met de onpare huisnummers worden verlengd tot
aan het huis met huisnummer 65.

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 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsi n gsvoorwaarden va n de verkeerstekens worden bepaa ld.

- De Gemeentewet.

- Gemeenteraadsbeslissing dd. 27 juni 2017: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus.

- Beslissingen college van burgemeester en schepenen dd. 8 decem ber 2OI7 en 5 januari 2018.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 4 mei 2018.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit

Aftikel 1
In de O. de Kerchove d'Exaerdestraat wordt de parkeersituatie als volgt aangepast:
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De parkeerstrook langs de zijde met de pare huisnummers wordt ingekort tot aan het huis met
huisnummer 80. De parkeerstrook langs de zijde met de onpare huisnummers worden verlengd tot
aan het huis met huisnummer 65.

Deze maatregel zal aangeduid worden door het aanbrengen van verkeersborden E9b met
beginaanduiding waar mag geparkeerd worden en door het aanbrengen van verkeersborden El met
beginaanduiding op plaatsen waar niet mag geparkeerd worden.

1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 4 mei 2018.pdf

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

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 22 mei 20LB

De secretaris De voorzitter van de

de heer Jan De Winne, algemeen directeur de heer Bertrand Demiddeleer
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