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2L 2018 GR 00153 Aanvullend politiereglement - Gulden Erf - Woonerf statuut
- 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 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:
de heer Johan Servé

Verontschuldigd:
mevrouw Mennem Dibe

Beschrijving

Aanleidinq en doel
Met de definitieve oplevering van de Gulden Erf in zicht is het aangewezen om de Gulden Erf een
woonerf statuut te geven,

De structurele inrichting van de straat en de aanwezigheid van een speeltuintje hebben tot gevolg dat
er heel wat spelende kinderen en voetgangers zich op het wegdek bevinden. De invoering van een
woonerf voldoet volledig aan de vraag van de bewoners.
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Advies en motiverinq
Om een straat een woonerf statuut te geven, dient de wenselijkheid onderzocht te worden. Een
bewoner'uit de straat nam het op zich om een bevraging in zijn straat te organiseren. Uit de
bevrag[ng (zie bijlage) hebben maar liefst 19 van de 20 bewoners zich akkoord gesteld met het
invoeren van een woonerf en de daaraan gekoppelde regelgeving.

De bewoners van Gulden Erf 19 gaven bij deze bevraging nog geen akkoord, maar bezorgden ons
later een bief waarbij zij akkoord gaan mits er ingegaan kan worden op hun vraag om bijkomende
parkeerplaatsen te voorzien.(zie bijlage)
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Regelgeving woonerf

Art. 22bis van de wegcode vermeldt dat binnen de woonerven en de erven:

70 mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare wqtgebruiken : spelen zfin er
eveneens toegelaten;

20 mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig
moeten zf stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien uan kinderen. De
voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

30 is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4o a) is het parkeren verboden, behalve :

. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkerÍngen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

. op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte uan hun rijrichting
opgesteld worden.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden F12a aan de
ingangen en verkeersborden F12b aan de uitgangen van de woonerf.
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Waar parkeren toelaten?

In de Gulden Erf zijn er reeds 16 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 2 voor personen met een
handicap. We stellen voor om ook ter hoogte van huisnummer 19 nog 2 bijkomende parkeerplaatsen
te voorzien, dit omdat hier voldoende ruimte is en het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren (en zo
voldoen we ook nog eens aan de vraag van de bewoners van Gulden Erf 19).

Om een overvloed aan verkeersborden te voorkomen, en gezien de regelgeving van een woonerf stelt
dat afgebakende parkeerplaatsen door wegmarkeringen voldoende zijn, stellen we voor om hier geen

bijkomende signalisatie te voorzien. De bestaande parkeerplaatsen zijn reeds voldoende afgebakend
d,m.v. wegmarkeringen. De twee parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 19 dienen wel nog
voorzien te worden van een afgebakende wegmarkering. Dit zal opgenomen worden bij de
eersWol gende verfbeurt.
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2 parkeerplaatsen

4 parkeerplaalsen 5 parkeerplaatsen

5 parkecplaatsen

2 parkeerp{aatsen
voor personen met
een handicap

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
plaatsi ngsvoorwaa rden va n de verkeerstekens worden bepaa ld.

- De Gemeentewet.

- Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 15 juni 2018

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
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Artikel 1
De Gulden Erf krijgt een woonef statuut. Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het
aanbrengen van verkeersborden F12a aan de ingangen en verkeersborden F12b aan de uitgangen van
de woonerf.

Artikel 2
De bestaande parkeerplaatsen zijn reeds voldoende afgebakend d.m.v. wegmarkeringen. De twee
parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 19 dienen nog voorzien te worden van een afgebakende
wegmarkering. Dit zal opgenomen worden bij de eersWolgende verfbeurt.

1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 15 juni 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 04 september 2018

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van

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