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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 1 oktober 2021

STADSONTWIKKELING

29 2021_CBS_01354 Tijdelijk aanvullend politiereglement – Nijvelsesteenweg 
(Sint-Rochus) - Parkeerregeling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Johan Servé; de heer Pieter 
Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Marijke Ceunen; de 
heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Peggy Massien

Beschrijving
Aanleiding en doel
Er zijn regelmatig klachten over een gebrek aan parkeerplaatsen op de Nijvelsesteenweg in de 
omgeving van de F. Loriesstraat. Het is mogelijk om hier  een aantal plaatsen te voorzien. 

Advies en motivering
We kunnen verwijzen naar de bijgevoegde schets. In de proefopstelling worden parkeerplaatsen 
voorzien van nummer 221 tot nummer 209 en van nummer 199 tot nummer 191. De ruimte tussen 
209 en 199 kan dienen als uitwijkstrook. De parkeerplaatsen worden voorbehouden voor 
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen (E9b). 
Deze maatregel zal een snelheidsreducerend effect hebben.
Om te verhinderen dat er op het fietspad aan de overzijde van de straat gereden wordt, worden er 
aan de overzijde op straat (brede) plooibakens geplaatst op de rijbaan. Bij de plaatsing van deze 
plooibakens moet er altijd 3,5 meter vrij blijven op de rijbaan.
Deze proefopstelling zal na verloop van tijd geëvalueerd worden.

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 van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
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 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2021. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
004 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid > 001 - STOP-principe voor Mobiliteit in Halle

Besluit
Artikel 1
Er worden op de Nijvelsesteenweg bij wijze van proef parkeerplaatsen voorzien van nummer 221 tot 
nummer 209 en van nummer 199 tot nummer 191. De ruimte tussen 209 en 199 kan dienen als 
uitwijkstrook.
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord E9 b met 
beginaanduiding ter hoogte van huisnummer 221 en 199 en van een verkeersbord E9 b met 
eindaanduiding ter hoogte van het huisnummer 209 en 191.
De onderbroken witte aslijn wordt ter hoogte van de parkeerstroken verwijderd.
Aan de overzijde van de parkeerstrook worden (dikke) plooibakens geplaatst.

Artikel 2
Een afschrift van dit tijdelijk 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.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


