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L2 2018_GR_00209 Aanvullend politiereglement - Pallieterweidestraat -
KoÊparkeren - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclo<; 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 MattoU 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
Het voetpad aan het station in de Pallieterweidestraat is dermate ingericht dat het uitnodigt om er te
parkeren. Het gedeelte waarvan sprake werd aangelegd in ander type en kleur klinkers, en er werden
paaltjes geplaatst om de voetgangers af te scheiden. Dit alles leidt ertoe dat de automobilist zich hier
parkeert.
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Advies en motiverinq
We stellen aan de Gemeenteraad voor om het gedeelte ter hoogte van het station parkeren toe te
laten met een tijdsbeperking van max. 15 minuten, net zoals aan het station in het centrum van Halle
het geval is.

De maatregel wordt gesignaleerd door het plàatsen van verkeersborden E9b met onderborden "max,
15 minuten" en begin- en eindaanduiding aan het begin en eind van de parkeerplaatsen.

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

- De Gemeentewet.

- Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 19 oktober 2018

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

Politie
Gunstig advies

AÉikel 1
Akkoord om op een gedeelte van het voetpad ter hoogte van het station in de Pallieterweidestraat
parkeren toe te laten met een tijdsbeperking van max. 15 minuten.

De maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van verkeersborden E9b met onderborden "max.
15 minuten" en begin- en eindaanduiding aan het begin en eind van de parkeerplaatsen.

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.

1. Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 19 oktober 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 27 november 2018
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De Voorzitter van de gemeenteraad

de heer Bertrand Demiddeleerde heer Jan di
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