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Tijdelijk aanvullend politiereglement - V. Baetensstraat regeling huwelijken - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Voorzitter; 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 Dirk Pieters, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en doel
Huwelijken zullen vanaf 2018 plaatsvinden in het stadhuis. Het is wenselijk om parkeerplaatsen voor
trouwers en een beperkt aantal bijkomende wagens voor te behouden.
Advies en motivering
Wij stellen voor om tijdens de uren van de huwelijken 6 parkeerplaatsen voor te behouden in de V.
Baetensstraat, meer bepaald ter hoogte van het stadhuis tussen de parkeerplaats voor personen met
een handicap en parkeerplaatsen waar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 de verplichting is om schijf te
plaatsen. Op dat ogenblik kunnen enkel de trouwers hier staan. Zij krijgen bij het maken van de
afspraken voor het huwelijk op de burgelijke stand 3 parkeerkaarten die hun toelaten om hier te
parkeren. Er worden 6 plaatsen voorzien omdat de vorige trouwers vaak nog geparkeerd staan als de
volgende trouwers toekomen.
Om het voor de weggebruiker duidelijk te maken stellen we voor om onder het verkeersbord E9b
een pictogram schijf en volgende tekst aan te brengen :
uitgezonderd bewoners
behalve op vrijdag tussen 14 en 16 uur
en op zaterdag tussen 9 en 12 uur
parkeerplaatsen voorbehouden voor

1/3

trouwers met vergunning.

Dit houdt wel in dat deze parkeerplaatsen regelmatig zullen vrijstaan zonder dat er huwelijken
plaatsvinden.
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.
- Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaat-singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
- De Gemeentewet.
- gemeenteraadsbeslissing dd 27 juni 2017: goedkeuring circulatieplan Sint-Rochus

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
Tijdens de uren van de huwelijken in het stadhuis worden 6 parkeerplaatsen voorbebehouden in de V.
Baetensstraat, meer bepaald ter hoogte van het stadhuis tussen de parkeerplaats voor personen met
een handicap en parkeerplaatsen waar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 de verplichting is om schijf te
plaatsen.
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9b voorzien van
een beginpijl en van een onderbord met pictogram schijf en met volgende tekst :
uitgezonderd bewoners
behalve op vrijdag tussen 14 en 16 uur
en op zaterdag tussen 9 en 12 uur
parkeerplaatsen voorbehouden voor trouwers met vergunning.

Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00164 - Sint-Rochus - Mobiliteitsmaatregelen - Aanvullend politiereglement Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

1500 Halle, 12 januari 2018

De secretaris van het college

De voorzitter van het college

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Marc Snoeck, eerste schepen
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