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L4 2018_cR_00226 Aanvullend politiereglement - Elektrische laadpalen -
Diverse locaties - 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 Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Matto[ de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc
Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; 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; de heer Jan De Winne, algemeen
directeur

Afwezig:
mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving

Aanleidinq en doel
Op het college van 19 mei 2017 en 7 september 2018 werden reeds 7 locaties van laadpalen
goedgekeurd, waarvan 4 reeds geplaatst, 3 dit jaar nog te voorzien. Volgend jaar worden 4 laadpalen
voorzien.

Omdat er nog geen aanvullend politiereglement werd goedgekeurd kon er nog geen aangepaste
signalisatie voorzien worden, Dit heeft tot gevolg dat ook wagens met fossiele brandstof zich parkeren
op de reeds voorziene laadplaatsen.

Bovendien bestaat er het risico dat eigenaars van een elektrische wagen hun wagen hier laten staan
zonder op te laden, waardoor andere elektrische wagens hier geen gebruik van kunnen maken.

Advies en motivering
We stellen aan de Gemeenteraad voor om onderstaande 11 parkeerplaatsen voor te behouden enkel
tijdens het opladen van elektrische wagens.
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Aan de Gemeénteraad wordt voorgesteld om het aanvullend politiereglement voor de parkeerplaatsen
voor elektrische wagens goed te keuren. Elke laadpaal kan 2 auto's tegelijk opladen en er worden dan
ook 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische wagens,

1. Parking'Octaafke' (Oct. de Kerchove d'Exaerdestraat)
2. Stevens De Waelplein aan de kant van de Weerstandsstraat
3. Parking De Gooikenaar
4. Albertstraat ter hoogte van Kardinaal Mercierplein
5, Parking Nederhem
6, Parking De Bres
7. OCMW (A. Demaeghtlaan)
8. Boterham
9, Dynastieplein

10. Oudstrijdersplein
11. Willamekaai

Deze maatregel wordt gesignaleerd door een verkeersbord E9b met onderbord met opschrift "enkel
tijdens opladen van elektrische voertuigen" en dubbele pijl. .
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Juridische gronden
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer

- Het Koninklijk Besluit van I 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 ngsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

- De Gemeentewet,

- Beslissingen college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2017,7 september 2018 en 9
november 2018.
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Financiële en beleidsinformatie

214



Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
3 - Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur > 1 - Een goed onderhouden,
veilig en toegankelijk openbaar domein > 1 - inrichting en onderhoud weginfrastructuur

Advies
Politie
Geen advies ontvangen

Duurzaamheidadvies
Gunstig advies

Besluit

Aftikel 1
Akkoord om de parkeerplaatsen op onderstaande locaties voor te behouden voor het opladen van
elektrische wagens. Deze maatregel wordt gesignaleerd door een verkeersbord E9b met onderbord
met opschrift "enkel tijdens opladen van elektrische voertuigen" en dubbele pijl. Realisatie voorzien in
20t9.

1. Parking'Octaafke' (Oct. de Kerchove d'Exaerdestraat)
2, Stevens De Waelplein aan de kant van de Weerstandsstraat
3. Parking De Gooikenaar
4. Albertstraat ter hoogte van Kardinaal Mercierplein
5. Parking Nederhem
6. Parking De Bres
7, OCMW (A. Demaeghtlaan)
8, Boterham
9. Dynastieplein

10. Oudstrijdersplein
11. Willamekaai

Artikel 2
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 artikel 28 van het
Decreet van 28 april 1993 en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 9 november 2018.pdf

Gekoppelde besluiten
. 2017-CBS-00776 - Halle - uitrol van elektrische laadinfrastructuur - plaatsaanduidingen -

Goedkeuring
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. 2018-CBS-0t374 - Halle - uitrol van elektrische laadinfrastructuur - plaatsaanduiding 2018 -
Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 27 november 2018

De voorzitter van de

de heer Jan de heer Bertrand Demiddeleer

s van de
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