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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 8 mei 2020

STADSONTWIKKELING

28 2020_CBS_00661 Kasteelstraat - tijdelijk aanvullend politieregement - 
parkeerregeling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 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:
de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het college heeft een beslist om in de Kasteelstraat in het gedeelte tussen de Warandeberg en de 
Warande het geschrankt parkeren in te voeren. Ook in het gedeelte tussen de Nijvelsesteenweg en de 
Warande zijn er klachten over onaangepast rijgedrag. Inwoners klagen over de hoge snelheid 
waarmee wagens door de Kasteelstraat rijden en de onveiligheid die daarmee gepaard gaat. 

Advies en motivering
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 gelijktijdig 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. De Kasteelstraat is een lokale 2 – deze straat haar 
functie is toegang geven aan de aanliggende woningen maar heeft ook een verzamelfunctie op 
wijkniveau.

We stellen volgende parkeerregeling voor:

In het gedeelte tussen de Nijvelsesteenweg en de Borreweg wordt het parkeren toegelaten langs de 
zijde met de onpare huisnummers.

In het gedeelte tussen de Borreweg en de dreef  wordt  tussen de Dreef en huis nummer 44 langs de 
zijde met de pare huisnummers geparkeerd. Tussen huisnummer 43  en Dreef langs de zijde met de 
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onpare huisnummers. In dit gedeelte wordt het parkeren ook toegelaten langs de zijde van de pare 
huisnummers tussen huisnummers 48 en 60.Deze parkeerpocket zorgt voor een rijbaanvernauwing. 
Om duidelijk te maken wie voorrang heeft worden hier verkeersborden B19 – B21 geplaatst. Gelet op 
de plaats van deze vernauwing  geven we best voorrang aan het verkeer dat rijdt in de richting van 
de Nijvelsesteenweg.

In het gedeelte tussen de weg voor de kerk  en de I. Devilléstraat kan het parkeren toegelaten 
worden langs de zijde met de onpare huisnummers (tussen 5 meter voorbij toegang 77 en nr 95)  en 
t.h.v. nr 124 langs de pare zijde. Op deze plaats kan later een kiss en ride plaats gemaakt worden. 

In het gedeelte tussen plein en de weg voor kerk laten we de situatie ongewijzigd.

We stellen voor om borden betreffende het parkeren (E9b met beginaanduiding  aan begin en E1 met 
beginaanduiding aan einde parkeerstrook te plaatsen op voet, verzwaard met zandzakken. Het gaat 
immers om een tijdelijke opstelling. De bestaande borden betreffende het parkeren worden afgedekt. 
Deze aanpak houdt wel het risico in dat bewoners de borden gaan verplaatsen.Dit laat toe om 
aanpassingen te doen.

We kunnen verwijzen naar bijgevoegde schets.

De maatregel kan gelijktijdig met de proefopstelling in het gedeelte tussen de Warandeberg en de 
Warande ingevoerd worden.

Wij stellen voor om deze opstelling gedurende minstens 6 maanden op proef in te voeren en nadien 
een evaluatie te maken om de knoop definitief te kunnen doorhakken. 

Deze maatregel zal na 4 maand geëvalueerd worden. Bewoners krijgen een brief met uitleg over de 
proefopstelling en vermelding dat we hen na 4 maand gaan bevragen over de maatregel.

Een ontwerp van bewonersbrief is bijgevoegd.

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
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Akkoord om beurtelings parkeren in het  in de Kasteelstraat 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.

Bijlagen
1. Kasteelstraat onderste.docx

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


