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Nederhem - parkeerregeling - Tijdelijk aanvullend
politiereglement - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy
Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Christophe
Merckx; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Marc Snoeck

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het is de bedoeling dat er in het geel aangeduide gedeelte niet geparkeerd wordt met uitzondering
van de 6 plaatsen waar dit expliciet toegelaten is.

1/4

Op het plein voor het zwembad is er steeds voorzien geweest om dit autovrij aan te leggen, het plein
is ook in deze zin ontworpen (gedeelte aangelegd in graniet), de gele zone is wel ontworpen om
verkeer over te laten rijden.

Advies en motivering
Wij stellen voor om van de gele zone een parkeervrije zone te maken. Dit wil zeggen dat er nergens
mag geparkeerd worden behalve op de plaatsen waar dit expliciet toegelaten wordt.
De overblijvende parkeerplaatsen hebben hun functie voor de handelszaak - handelszaken. Daarom
stellen wij voor om 1 a 2 parkeerplaatsen voor te behouden voor personen met een handicap
(plaatsen dichtst bij zwembad) en op de andere plaatsen (4 of 5) de parkeerduur te beperken tot 1
uur teneinde te voorkomen dat bezoekers van het zwembad hier komen parkeren.
Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-ment op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
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Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaat-singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De Gemeentewet;
De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2016 en 10 juni 2016.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing
Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
Het gedeelte van de wegenis dat in geel op onderstaand plan is aangeduid wordt een parkeervrije
zone.
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Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E1 met zonale
geldigheid aan alle toegangswegen tot deze zone en een verkeersbord E1 - einde zonale geldigheid op
de plaatsen waar de zone uitgereden wordt.
Artikel 2
1 van de 6 aangebrachte parkeerplaatsen in deze zone (deze die het kortst bij het zwembad ligt)
wordt voorbehouden voor personen met een handicap gezien er meerdere plaatsen langs de andere
zijde voorzien zijn. Op de overige 5 plaatsen wordt de parkeerduur beperkt tot maximaal 1 uur.
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door een verkeersbord e9 met pictogram persoon met
handicap aan de plaats die voorbehouden wordt voor personen met een handicap en verkeersborden
E9b met onderbord maximum 1 uur op de overige plaatsen.

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

1500 Halle, 11 augustus 2017

De secretaris van het college

De voorzitter van het college

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Dirk Pieters, burgemeester
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