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13 2018 GR 00233 Aanvullend politiereglement - Parkeerregeling
Ninoofsesteenweg - 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 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; 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
Langsheen de Ninoofsesteenweg wordt er op twee locaties hinderlijk geparkeerd. We stellen voor
beide locaties een oplossing voor om het zicht op aankomend verkeer te verbeteren.

Een eerste locatie waar het parkeren hinderlijk is, is ter hoogte van het kruispunt met de Gentil
Antheunisstraat, meer bepaald ter hoogte van huisnummer 112 in de Ninoofsesteenweg. Verkeer dat
vanaf de G. Antheunisstraat de N28 wil oprijden heeft, als hier een voertuig geparkeerd staat,
nauwelijks of geen zicht op verkeer dat op de N28 vanuit de richting 'Ninove' naar de richting 'Halle-
centrum' rijdt.

We stellen voor om hier een verdrijvingsvak aan te brengen.

Advies en motivering
1) Een eerste locatie waar het parkeren hinderlijk is, is ter hoogte van het kruispunt met de Gentil
Antheunisstraat, meer bepaald ter hoogte van huisnummer 112 in de Ninoofsesteenweg. Verkeer dat
vanaf de G, Antheunisstraat de N28 wil oprijden heeft, als hier een voertuig geparkeerd staat,
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nauwelijks of geen zicht op verkeer dat op de N28 vanuit de richting 'Ninove' naar de richting 'Halle-
centrum'rijdt.

We stellen voor om hier een verdrijvingsvak aan te brengen

a

2) Een tweede locatie waar het parkeren hinderlijk is, is in de omgeving van Ninoofsesteenweg 423.
Geparkeerde wagens zorgen ervoor dat de voertuigen die wegrijden vanaf de grindweg nauwelijks of
geen zicht hebben op verkeer van de N28, Er zijn een aantal vergunde garages langs deze grindweg.

We stellen voor om op de Ninoofsesteenweg langs beide zijden van deze grindweg een parkeerverbod
in te stellen over een afstand van een 10 tal meter.

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 Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

De Gemeentewet;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 9 november 2018

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
geen financiële consequenties

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Advies
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Politie
Geen advies ontvangen

Besluit

Aftikel 1
Op de Ninoofsesteenweg wordt ter hoogte van het kruispunt met de Gentil Antheunisstraat, meer
bepaald ter hoogte van huisnummer 112 een verdrijvingsvak aangebracht.

AÉikel2
Op de Ninoofsesteenweg wordt ter hoogte van de grindweg aan huisnummer 423 êen parkeerverbod
ingesteld over een afstand van een 20 tal meter (een 10 tal meter langs beide zijden van de weg).

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E1 voorzien van
een begin-, herhalings- of eindaanduiding.

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

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 27 november 2018

314

De voorzitter van de g



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