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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 11 augustus 2017

ORGANISATIE EN 
GRONDGEBIEDSZAKEN

47 2017_CBS_01157 Verkeersmaatregelen Sint-Rochus - aanvulling  - 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; mevrouw Sonia 
Christiaens, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Christophe Merckx

Verontschuldigd:
de heer Marc Snoeck

Beschrijving
Aanleiding en doel
De afbakening van het bewonersparkeren is in de bijlagen horende bij de gemeeenteraadsbeslising 
niet helemaal conform met de uiteindelijke gemeenteraadsbeslissing zelf. Daarnaast werden er bij de 
opmaak van de gemeenteraadsnotulen enkele zaken over het hoofd gezien. Om deze reden stellen we 
voor om de straten die in de bijlage van de raadsbeslissing en verspreide informatiebundel aangeduid 
staan als zone met bewonersparkeren mee op te nemen in de zone bewonersparkeren.

De zone met bewonersparkeren wordt in de Biezeweide uitgebreid met de zone tussen de 
Klaprozenlaan en de Roodkruisstraat. In de Villalaan stellen we voor om in afwachting van een eerste 
globale evaluatie, de zone uit te breiden tot aan het kruispunt met de Lijsterlaan. Het parkeren wordt 
toegelaten langs de zijde met de pare huisnummers. We stellen voor om in afwachting van de 
evaluatie de voornoemde straten mee op te nemen in het bewonersparkeren.

De K. Nerinckxlaan, Vandenpeerenboomstraat, Eikenlaan en de Acacialaan zijn opgenomen in de zone 
bewonersparkeren (zowel in besluit als in de publicatie). Het is evenwel nog niet bepaald waar borden 
moeten geplaatst worden. In deze straten zijn er vaste gewoonten inzake parkeren. We stellen voor 
om deze te bestendigen. We stellen voor om het parkeren met schijf met uitzondering voor de 
bewoners toe te laten langs de zijde waar nu gewoonlijk geparkeerd wordt. In de K. Nerinckxlaan 
langs de zijde met de pare huisnummers tussen huisnummer 132 en kruispunt met de Remi 
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Ghesquireweg en langs de zijde met de onpare huisnummers tussen huisnummers 173 en 95. In de 
Vandenpeerenboomstraat langs de zijde met de pare huisnummers tussen huis met nummer 220 en 
Kornijkveld. In de Eikenlaan wordt het parkeren toegelaten waar nu geparkeerd wordt, namelijk langs 
de pare zijde tussen kruispunt met de K. Nerinckxlaan en nummer 15, tussen 18 en 22 en tussen nr 
22 en het Dorekensveld.

Het Abeelenveld is nog niet definitief overgedragen aan stadsbestuur. We kunnen hier dus nog geen 
bewonersparkeren invoeren. We stellen voor om het invoeren van het bewonersparkeren uit te stellen 
tot de overdracht van de straat. Dit zal zo aan de mensen meegedeeld worden.

Advies en motivering
We stellen voor dat college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met bovenstaande.

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;

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2016 en 10 juni 2016.

gemeenteraadsbeslissing dd 27 juni 2017; goedkeuring circulatieplan Sint Rochus

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
De zone met schijf verplicht van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur met uitzondering van 
houders van een bewonerskaart wordt in de volgende straten uitgebreid:
- Biezeweide: zone tussen de Klaprozenlaan en de Roodkruisstraat. 
- Villalaan: tussen grens huidige zone en het kruispunt met de Lijsterlaan. Het parkeren wordt 
toegelaten langs de zijde met de pare huisnummers.

In de K. Nerinckxlaan, Vandenpeerenboomstraat, Eikenlaan en Acacialaan wordt in het nieuwe 
gedeelte waar schijf verplicht is (met uitzondering van bewoners) het parkeren toegelaten langs de 
zijde waar nu meestal geparkeerd wordt:
- In de K. Nerinckxlaan langs de zijde met de pare huisnummers tussen huisnummer 132 en kruipunt 
met de Ghesquireweg en langs de zijde met de onpare huisnummers tussen huisnummers 173 en 95. 
- In de Vandenpeerenboomstraat langs de zijde met de pare huisnummers tussen huis met nummer 
220 en Kornijkveld.
- In de Eikenlaan langs de pare zijde tussen kruispunt met de K. Nerinckxlaan en nummer 15, tussen 
18 en 22 en tussen nr 22 en het Dorekensveld.
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- In de Acacialaan tussen de Lindelaan en pleintje langs de rechter zijde in de richting van de 
Lindelaan naar het pleintje en op de parkeerplaatsen op het pleintje.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen van verkeersborden E9b voorzien 
van onderbord "van ma tot vrij schijf max 3 uur uitgezonderd bewoners" en begin-, herhalings- of 
eindaanduiding.

Op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden worden verkeersborden E1 voorzien van begin-, 
herhalings- of eindaanduiding geplaatst.

Artikel 2
In het Abeelenveld wordt het invoeren van bewonersparkeren uitgesteld tot de overdracht van de 
straat. Dit zal aan de bewoners meegedeeld worden.

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


