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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 april 2020

STADSONTWIKKELING

25 2020_CBS_00594 Kasteelstraat - aanvullend politieregement - 
parkeerregeling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; de heer Johan Servé; de heer Pieter 
Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Marijke Ceunen; 
mevrouw Sonia Christiaens, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
In het bovenste gedeelte van de Kasteelstraat in Essenbeek (tussen de Warande en de kruising met 
de Isidore Devilléstraat) is er beurtelings parkeren van kracht. Dit betekent dat er om de twee weken 
aan de andere zijde van de straat mag worden geparkeerd. Inwoners klagen over de hoge snelheid 
waarmee wagens door de Kasteelstraat rijden en de onveiligheid die daarmee gepaard gaat. De stad 
wil de veiligheid op dit gedeelte van de straat verhogen door geschrankt parkeren in te voeren.

Advies en motivering
Er zijn regelmatig klachten over onaangepast rijgedrag. Het voorstel is om geschrankt parkeren in te 
voeren in de Kasteelstraat. Hier is momenteel beurtelings parkeren. Door het invoeren van geschrankt 
parkeren lossen we de problemen op die zich 2X per maand voordoen bij wisseling van kant.

Op basis van een inventarisatie van de garages werd bekeken hoe, als we geschrankt parkeren 
zouden invoeren, dit het best kan.  We moeten snelheid verminderen, maar er ook voor zorgen dat 
mensen in de buurt maximaal kunnen parkeren. Verkeerskundig zouden we ter hoogte van de 
Warande  de “hindernis best plaatsen langs de zijde van de onpare nummers. Daar zijn net garages. 
Bijkomend is er het probleem, willen we de schrank niet te lang maken dat we de ruimte tussen de 
schranken net moeten plaatsen waar er geen garages zijn.

Op basis van de voorgaande overwegingen stellen we de volgende aanpassing voor.

Het parkeren zal worden toegelaten in volgende segmenten:

-       Tussen huisnummer 174 en 188 langs de zijde van de pare huisnummers.
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-       Tussen huisnummer 123 en 143 langs de zijde van de onpare huisnummers.

 De signalisatie ter plaatse wordt aangepast conform deze beslissing. 

 Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel bevragen we de bewoners over dit voorstel ofwel voeren we 
maatregel in. In principe definitief.

Juridische gronden
- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
Akkoord om bij wijze van proef beurtelings parkeren in het bovenste gedeelte van de Kasteelstraat 
(tussen de Warande en de kruising met de Isidore Devilléstraat) af te schaffen en geschrankt 
parkeren in te voeren zoals hoger in deze nota beschreven. 

De bewoners zullen geïnformeerd worden en nadien bevraagd.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b met 
beginaanduiding waar parkeren toegelaten is en een verkeersbord E1 met beginaanduiding waar 
parkeren verboden is. 

Artikel 2
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties 
en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de 
voorgeschreven bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

     
Waarnemend Algemeen Directeur
Sonia Christiaens

Burgemeester
Marc Snoeck


