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Zitting van24 april 2018
ORGANISATIE EN GRON DGEBIEDSZAKEN

11 2018 GR 00076 Aanvullend politiereglement - Carpoolparkings -
Parkeerregeling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclo<; de heer Guy Nechelpu! mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselo[ de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Matto! de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de heer
Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; 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;
mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean-Jacques Fastenaekels; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving
Àanlei en doel
Er zijn in Halle 4 carpoolparkings. Een aan de N7 ter hoogte van de op en afrit van de A8, een

aan de N6 (Bergensesteenweg) ter hoogte van de oprit van de N203a (Ratteput), een aan het
kruispunt van de N203a met de Nijvelsesteenweg en een aan de Welkomstlaan.

Er worden hoe langer hoe meer vrachtwagens en trekkers geparkeerd op deze
carpoolparkings. De belangrijkste oorzaak hiervan is de kilometerheffing. Dit is niet altijd
wenselijk, omdat de parkings de lol waarvoor ze bedoeld zijn niet kunnen vervullen. In het
advies wordt per parking een voorstel uitgewerkt.

Advies en motivering
Carpoolparkinq ter hooqte van de N7 -op en afrit van de AB,

Deze parking wordt gebruikt door transporteurs die veelal rijden in opdracht van Colruyt, Ze komen
met een personenwagen naar deze parking/ nemen hun vrachtwagen en parkeren hun wagen zodanig
dat deze over 2 parkings staat. Deze plaatsen worden zo de facto geprivatiseerd,
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We stellen voor om het gedeelte van de parking dat in geel is aangeduid voor te behouden voor
personenwagens, minibussen/ wagens dubbel gebruik en moto's. Het blauwe gedeelte zou dan voor
de trekkers vrij blijven. De paarse plaatsen zijn plaatsen voor personen met een handicap. De
plaatsen voor personenwagens en dergelijke worden aangeduid door het aanbrengen van een
verkeersbord E9b aan het begin van het gedeelte voor de personenwagens, de parkeerplaatsen voor
de trekkers worden aangeduid door verkeersborden E9c aan het begin van het gedeelte voor de
trekkers en de parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden aangeduid door een
verkeersbord E9 met pictogram persoon met een handicap per parkeerplaats aan het hoofd van elke
plaats.

Om te verhinderen dat parkeerplaatsen geprivatiseerd wordt kunnen we onder de e9c een ondèrbord
minimum 5 ton plaatsen onder het bord E9c plaatsen. Zo vermijden we dat truckchauffeurs met een
voertuig dat is ingeschreven als lichte vracht toekomen, hun trekker nemen en de lichte vracht
parkeren op de plaats waar de trekker stond, om zo de plaats vrij te hebben als hij 's avonds met zijn
trekker terug komt en op die manier als het ware een stuk van het openbaar domein de facto
privatiseert.

Het gedeelte dat bestemd is voor het parkeren van wagens, minibussen,... wordt ter hoogte van de
toegang voorzien van een verkeersbord C29 met een hoogtebeperking van 2,20 meter. Als de rege te
weinig nageleeft wordt, kan de zone fosiek afgesloten worden met een hek.

Deze parking wordt gebruikt door transporteurs die veelal rijden in opdracht van Colruyt. Ze komen
met een personenwagen naar deze parking/ nemen hun vrachtwagen en parkeren hun wagen zodanig
dat deze over 2 parkings staat.

Carpooloarkino ter hoogte van de N6 (Berqensesteenweg- de oprit van de N203a (Ratteput).

Ook hier staan er hoe langer hoe meer vrachtwagens en trekkers geparkeerd. We stellen voor om dit
hier niet toe laten en deze parking enkel voor te behouden voor personenwagens van carpoolers en
buurtbewoners.

Hiertoe wordt aan de ingangen verkeersborden E9b geplaatst. Zo kunnen hier enkel personenwagens,
minibussen, wagens dubbel gebruik en motorfietsen geparkeerd worden. Geen (lichte)
vrachtgenswagens meer.
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Deze maatregel kan gesignaleerd worden door het vervangen van het verkeersbord E9 door een
verkeersbord E9b aan de ingangen van deze parking,

Carpoolparkinq ter hooqte van het kruispunt van de N203a met de Nijvelsesteênweo

Hier is het eveneens aangewezen om geen vrachtwagens of trekkers te laten parkeren en deze
parking enkel voor te behouden voor personenwagens van carpoolers en buurtbewoners.

Deze parking zal verkleind worden door de fiets- en voetgangersbrug die hier zal geplaatst worden.

Deze maatregel kan gesignaleerd worden door het vervangen van het verkeersbord E9 door een
verkeersbord E9b aan de ingangen van deze parking.

Carpooloarkinq lanqs de Welkomstlaan

Deze parking heeft zo goed als geen functie als carpoolparking. We stellen wel voor om de huidige
parkeerplaats voor vrachtwagens langs de Welkomstlaan te verplaatsen naar het gedeelte van de
Welkomstlaan tussen de N203a en de E. Ysafiestraat. (zie ruimte op onderstaande foto in blauw/geel).

Deze plaats is beter geschikt dan de huidige plaatsen langs de Welkomstlaan. Onder andere het
wegrijden is hier eenvoudiger. De huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens kunnen dan gebruikt
worden als tijdelijke halte voor de Lijn.

We stellen voor om hier de parkeerduur van de parkeerplaatsen voor vrachtwagens van maandag tot
vrijdag te beperken tot maximum 16 uur. Dit laat toe dat chauffeurs zich hier parkeren tussen 2

shiften, maar dat ze anderzijds hier hun voertuig niet eindeloos kunnen laten staan,

Juridische qronden
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer
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- 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
plaatsi ngsvoonvaa rden va n de verkeerstekens worden bepaa ld.

- De Gemeentewet.

- Gemeenteraadsbeslissing dd.27 juni 2OI7: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus.

- Beslissingen college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2017,5 januari 2018 en 6 april
2018.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit

Artikel 1

Op de Carpoolparking ter hoogte van de N7 op- en afrit van de A8 gaat volgende verkeersregeling van
kracht:

- Het gedeelte van de parking dat in geel is aangeduid op bovenstaand plan wordt voorbehouden voor
personenwagens, minibussen, wagens dubbel gebruik en moto's. In dit gedeelte van de parking is er
en hoogtebeperking van 2, 20 meter.

Deze maatregelen zullen gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord C29 met
een hoogtebeperking 2,20 meter en door het aanbrengen van een verkeersbord E9b, beiden te
plaatsen aan de ingangen van dit gedeelte van de parking.

- Het gedeelte van de parking dat in blauw is aangeduid wordt voorbehouden voor vrachtwagens met
een minimum gewicht van 5 ton,

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9c met een
onderbord minimaal 5 ton, te plaatsen aan de ingangen van dit gedeelte van de parking.

- De parkeerplaatsen in paars worden voorbehouden voor de voertuigen van personen met een
handicap

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b voorzien van
een pictogran persoon met een handicap.

AÉikel 2
Op de carpoolparking ter hoogte van de N6 (Bergensesteenweg- de oprit van de N203a (Ratteput)
gaat volgende verkeersregeling van kracht:

- Deze parking wordt voorbehouden voor personenwagens, minibussen, wagens dubbel gebruik en
moto's.
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Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b aan de
inritten van deze parking.

Aftikel3
Op de carpoolparking ter hoogte van het kruispunt van de N203a met de Nijvelsesteenweg gaat
volgende verkeersregeling van kracht:

- Deze parking wordt voorbehouden voor personenwagens, minibussen, wagens dubbel gebruik en
moto's.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b aan de inrit
van deze parking.

Aftikel4
Op de carpoolparking langsheen de Welkomstlaan gaat volgende verkeersregeling van kracht:

- Deze parking wordt voorbehouden voor personenwagens/ minibussen, wagens dubbel gebruik en
moto's.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b aan de
inritten van deze parking.

Aftikel5
De huidige gearceerde strook langsheen de Welkomstlaan tussen de carpoolparking en de E.

Ysaliestraat (linkerkant van de weg) wordt een parkeerplaats voor vrachtwagens. Vrachwagens
mogen hier van maandag tot vrijdag maximaal 16 uur staan.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersborden E9c met
onderbord van maandag tot vrijdag - max16 uur en voorzien van een begin- of eindaanduiding,

Aftikel6
De huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs de Welkomstlaan wordt opgeheven en
vervangen door een halte voor de Lijn,

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het verwijderen van de verkeersborden E9c en door het
plaatsen van haltepalen.

AÊikel7
De diensten dienen de impact van deze maatrgelen op het vlak van parkeren van vrachtwagens op te
volgen.

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 6 april 2018.pdf

Gekoppelde besluiten
. 2017-CBS_01819 - ïjdelijk aanvullend politiereglement - circulatieplan Sint-Rochus - evaluatie -

aanpassingen - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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De secretaris van de

1500 Halle, 24 april2018

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Bertrand DemiddeleerChristiaens, stadssecretaris
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