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4L 2018_cR_00117 Aanvullend politiereglement - Omgeving Nederhem -
Parkeermaatregelen - Instel len pa rkeerregi mes -
Goedkeuring

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 Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselou 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 omgeving van Nederhem raakt stilaan gefinaliseerd. Er moet voor deze ruime omgeving een
deflnitieve pa rkeerregeli ng uitgewerkt worden.

Advies en motiverino
De nieuwe aangelegde parking is bedoeld als stadsrandparking, parking voor het zwembad,
parking voor de handelszaken en als parking voor de wijk Nederhem. In afwachting van de
parkeertoren van de NMBS heeft deze parking nog een functie voor pendelaars. Als er geen
maatregelen genomen worden zullen alle parkeerplaatsen ingenomen worden door deze
pendelaars en blijft er geen parkeercapaciteit over voor de functies waarvoor deze parking
bedoeld is.

Er werd door de dienst OMM een parkeerregeling uitgewerkt en voorgelegd aan het
mobiliteitsplatform. Het mobiliteitsplatform heeft deze regeling verfijnd. Deze aangepaste
regeling wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd.De bedoeling is dat er een aantal
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parkeerplaatsen voorbehouden worden voor langparkeerders en een aantal voor
kortparkeerders.

Concreet gaat het over deze omgeving:

Ár

De parkeerplaatsen voor langparkeren en kortparkeren staan aangeduid op onderstaand plan.
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Geel - lang pa.kor€n (Geb dÍeeÍ nq tideltk to€talen tot bouw
Ërkedoren NMBS)
Blaulr - Maxrnum 3 uur FÍkêíen v€n maandag tol vítdag zoncleÍ
b6rcnêtsparkoren
GÍ*n - pÍivaal
Paars - dFáíectêren otverhsren àan omrcnenden

Langsheen de Graankaai wordt er op de berm geparkeerd tussen toegang fietsershelling en
voetweg achter Molens Dedobbeleer. Formeel mag dit niet. We stellen voor om dit te
regulariseren.

Parkeerplaatsen voor lan gparkeerders

Er worden een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor langparkeerders. Zowel op de
nieuwe parking als langsheen de spoorwegstraat zijn er parkeerplaatsen voor langparkeerders.

De aan te leggen (of intussen aangelegde) parking aan de Scheepswerfkaai is primair bedoeld
als stadsrandparking. Mensen die lang (een hele dag bijvoorbeeld) in Halle willen verblijven
of werken moeten hier terechtkunnen, net als op de parkeerplaatsen langsheen de F.
Vandemaelestraat. In de praktijk zullen veel plaatsen langsheen de Scheepswerfkaai en de F.
Vandemaelestraat wel ingenomen worden door pendelaars. op de parking langs de
Scheepswerfkaai kunnen 2 parkeerplaatsen voor zwerfivagens (campers) voorzien worden. De
parkeerduur van de zwerfwagens wordt hier best beperkt tot 48 uur.

De parkeerplaatsen langsheen de groene dreef zijn tijdelijke plaatsen in afwachting van de
aanleg van de parkeertoren. Deze plaatsen blijven voorbehouden voor langparkeren. Na
aanleg van parkeertoren worden deze plaatsen opgeheven. De plaatsen langsheen de F.
Vandemaelestraat kunnen aangepast worden. Hier kunnen een aantal bijkomende
parkeerplaatsen aangelegd worden voor langparkeren. Dit kan gerealiseerd worden in het
kader van het klein onderhoud.
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Op Nederhem is er nog een ruimte die voorzien was voor de inplanting van een school of iets
dergelijk. Aangezien er voorlopig geen school komt is er de mógelijkÈeid om hier een sterk
ingegroende (reserve-)parking aan te leggen van een 80-tal parkèerplaatsen. De duidelijkheid
over de parkeertoren is er nu. De parkeertoren zal gebouwd worden rond,2020. Dit geeft de
mogelijkheid om deze omgeving te vergroenen en de parking niet aan te leggen.

Parkeerplaatsen voor kortparkeren

Om het niet te ingewikkeld te maken willen we voor kortparkeerders een systeem instellen dat nauw
aanleunt bij de parkeerregeling op andere plaatsen. We denken aan een systeem waar in de woonwijk
van maandag tot vrijdag maximaal tussen 9 en 17 uur maximaal 3 uur mag geparkeerd worden ( Dit
is naar analogie met de situatie op Sint-Rochus). Door dit systeem te hanteren houden we deze
plaatsen vrij van pendelaars, maar is er toch voldoende tijd voor een bezoek aan het sociaal huis of
voor bezoekers van de mensen die hier wonen. De parking tussen sas en attletiekpiste leunt aan bij
de parkeersituatie op parking de Bres en voor de nieuwe parking wordt er nieuwe regeling
voorgesteld.

Als we op de nieuwe parking geen maatregelen nemen, worden deze plaatsen volledig ingenomen
door pendelaarsen en kan deze parking zijn rol als stadsrandparking, parking voor heizwémbad,
parking voor de handelszaken en als parking voor de wijk Nederhem níet vérvullen. Voor deze
voorstadsparking stellen we voor om op de 2 rijen parkeerplaatsen het kortst bij Nederhem de
parkeerduur te beperken tot 5 uur. Dit moet volstaan voor een bezoek aan zwembád of een bezoek
aan het centrum.Dit geeft de bezoekers aan ons centrum iets meer tijd om boodschappen te
combineren met een bezoek aan Horeca. Hiervoor is 3 uur soms te kort. Het betreft hier 64 plaatsen
waarvan er 2 voorbehouden worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Voor de parking tussen de atletiekpiste en het sas opteren we wel om het parkeren te
behouden zoals het daar nu is - namelijk schijf verplicht - maximum 3 uur. Deze zone zou
dan hetzelfcle regime krrjgel als parking de Bres, een parking waar deze nauw bij aansluit. Op
de parkeerplaats op de parking tussen de atletiekpiste en het sas is er nu een
parkeerduurbeperking tot 3 uur. De bedoeling is dat dit blijft.

In de nieuwe wijk Nederhem is er in principe voldoende parkeerplaats. In de wijk voorzien
we geen bewonersparkeren. Het is de bedoeling dat de bewoners maximaal op eig"n terrein
parkeren en dat parkeerplaatsen op het openbaar domein maximaal gebruikt [un*n worden
door bezoekers van de bewoners en de instellingen. Er is minstens eèn inpandige staanplaats
per woongelegenheid voorzien. De parkeerplaatsen op het openbaar domàin diénen voor
kortparkeren (maandag-vrijdag maximum 3 uur). Op die manier hebben de bezoekers van de
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bewoners en het sociaal huis voldoende parkeercapaciteit. In de nabijheid zijn er voldoende
parkeerplaatsen voor langparkeerders. Als een bewoner na 13u30 .àt ."n *ug.n thuiskbmt
kan een schijf geplaatst worden (op 14 uur). Deze geldt dan tot 17 uur. Na l7 uur moet er
geen schijf geplaatst worden. Bewoners die na 13u30 in de namiddag thuiskomen kunnen dus
in de wijk ook blijven staan tot de volgende ochtend 9 uur. De publieke parkeerplaatsen in de
wijk kunnen dus ook gebruikt worden door de bewoners. Aangèzien kortparkerËn hier
voorzien wordt van maandag tot vrijdag kunnen de bewoners in het weekend ook hun wagen
op straat parkeren. Er is voor de bewoners ook een alternatief, namelijk parkeren langsheen de
nieuwe Spoorwegstraat.

Ten behoeve van de bewoners in en rond de historische bebouwing van Nederhem kan
overwogen worden om bewonersparkeren in te voeren. Een eenvoudiger oplossing is om een
aantal gronden (al dan niet tegen een vergoeding) ter beschikking te stellen *uur l"r"
bewoners zich kunnen parkeren. Deze gronden staan in het paariaangeduid op het plan.
Mogelijk moeten deze gronden gedesaffecteerd worden uit het openbáar domêin. Aan deze
oplossing kleeft het nadeel dat dit mogelijk als precedent zou kunnen beschouwd worden.

Parkeerplaatsen voor bussen

Op de parking tussen de Spoorwegstraat en Nederhem zijn er 5 parkeerplaatsen voor bussen
voorzien' Om te verhinderen dat deze in een vakantieperiode de ganse tijd ingenomen worden
door busbedrijven die in een vakantie niet rijden, kan de parkeerduur hiér het best beperkt
worden tot maximaal24 uur.

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Op de parking gelegen tussen Nederhem en de Spoorwegstraat zijn er een aantal
parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

In de Ministeriële omzendbriefbetreffende párkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap van
25 april 2003 beveelt men aan om 3 parkeerplaatsen per 50 parkeerplaatsen te voorzien. op deze parking zijn er
2per 50 voorzien (7 op 175). Dit is te verantwoorden omdat dit om een voorstadsparking gaat. Voàr personen
met een handicap naar het centrum gaan zijn er parkeerplaatsen in het centrum voorzien. Deze gaanrirh ni"t hi.,
parkeren. Voor personen met een handicap die de trein willen nemen zijn er parkeerplaatsen vo-or personen met
een handicap voorzien ter hoogte van de toegang tot de perrons. Deze mensen zullen hier niet parkeren. Het
aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap moet volstaan voor de functie de ze hiËr voornamelijk
ervullen, namelijk plaatsen voor het zwembad.

Deze plaatsen zullen gesignaleerd worden overeenkomstig volgend plan.
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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 gebruikvan de openbare weg.

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

- De Gemeentewet.

- Gemeenteraadsbeslissingdd.27 juni20L7: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus.

- Beslissingen collegevan burgemeesteren schepenen dd.8 december2017,5 januari 201g en 4 mei
2018.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit

Artikel 1
Op volgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan motorfietsen, personenauto's, aLlto's voor
dubbelgebruik en minibussenparkeren en dit zonder tijdsbeperking:

- parkeerplaatsen langsheen de Spoorwegstraat,

- parking tussen Spoorwegstraat en Nederhem (met uitzondering van de 2 rijen parkeerplaatsen het
kortst bij het zwembad),

- Groene Dreef (in afiruachting van NMBS - parkeertoren - dan wordt deze straat autovrij gemaakt en
vervallen de parkeerplaatsen,

- Parking langs de Scheepswerfkaai,

- F. Vandemaelestraat

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9b met begin-,
herhalings- of eindaanduiding,

Artikel2
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Op volgende plaatsen wordt het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's
voor dubbelgebruik en minibussen. De parkeerduur wordt van maandag tot vrijdag beperkt tot
maximaal 5 uur door middel van het plaatsen van een schijf.

- de 2 rijen parkeerplaatsen voor personenwagens het kortst bij zwembad op de parking gelegen
tussen Nederhem en Spoorwegstraat,

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9b met begin-,
herhalings- of eindaanduiding, voorzien van een onderbord met pictogram schijf "van maandag tot
vrijdag - maximaal 5 uur".

Aftikel3
Op volgende plaatsen wordt het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's
voor dubbelgebruik en minibussen. De parkeerduur wordt van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur
beperkt tot maximaal 3 uur door middel van het plaatsen van een schijf.

- de Steenkoolstraat,

- de Mayenmeers,

- de Kanaalbrugstraat,

- de Ronde Meers,

- de Lecocqstraat,

- het Hooiblok,

- de Linneweide.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9b met begin-,
herhalings- of eindaanduiding, voorzien van een onderbord met pictogram schijf "van maandag tot
vrijdag van 9 tot 17 uur - maximaal 3 uur".

Aftikel4
Op volgende plaatsen wordt het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's
voor dubbelgebruik en minibussen. De parkeerduur wordt beperkt tot maximaal 3 uur door middel van
het plaatsen van een schijf.

- parking tussen atletiekpiste en het sas.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9b met begin-,
herhalings- of eindaanduiding, voorzien van een onderbord met pictogram schijf en tekst " maximaal
3 uur".

Artikel5
Op volgende plaatsen wordt het parkeren op de parking langsheen de Scheepswerfkaai voorbehouden
voor zwerfinragens. De parkeerduur wordt beperkt tot maximaal 48 uur .

- 2 laatste parkeerplaatsen op de parkeerrij het kortst bij de Vandemaelestraat.
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Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van 2 verkeersborden E9h aan de kop
van de parkeerplaatsen. Deze borden worden voorzien van een onderbord met de tekst maximaal 48
uur.

Aftikel6
Op volgende plaatsen wordt het parkeren voorbehouden voor bussen, De parkeerduur wordt hier
beperkt tot 24 uur.

- 5 plaatsen op de parking gelegen tussen Nederhem en Spoorwegstraat,

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9d met begin-,
herhalings- of eindaanduiding, voorzien van een onderbord met pictogram schijf "van maandag tot
vrijdag - maximaal 24 rJur".

Artikel 7
op volgende plaatsen in de Graankaai wordt het parkeren toegelaten op de berm

- plaatsen tussen toegang fietsershelling en voetweg achter Molens Dedobbeleer

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9e met begin-, of
eindaanduiding.

AftikelS
Op de parking gelegen tussen Nederhem en Spoorwegstraat worden 7 parkeerplaatsen voorbehouden
voor personen met een handicap. (zie plan)

Deze plaatsen zullen gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E9 met pictogram
"persoon met een handicap".

Aftikel9
Er worden op de voorstadsparking oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen voorzien. Deze plaatsen
staat in het lichtblauw aangeduid op het plan.

Deze 2 plaatsen worden aangeduid door verkeersborden E9 voorzien van een onderbord met het
symbool voor elektrische voertuigen en de vermelding" enkel opladen"

Elektnsche voertuigen.

Bijlagen
1. signalisatie Nederhem.pdfgedeelte signalisatie Nederhem
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 4 mei 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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de heer Jan De Winne, algemeen

1500 Halle, 22 mei 20tB

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Bertrand Demiddeleer
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