Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen

Zitting van woensdag 12 januari 2022
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
37.

Voorwerp: vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het kortparkeren in het centrum

Het College,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2019 betreffende het vaststellen van het begrip
dagelijks bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende het vaststellen van het
aanvullend verkeersreglement kortparkeren in het centrum;
Overwegende dat uit evaluatie blijkt dat er enkele aanpassingen nodig zijn aan het parkeerbeleid om
voldoende rotatie te krijgen;
Overwegende de positieve evaluatie van de shop&go parkeerplaatsen en het voorstel om dit systeem uit te
breiden;
Overwegende dat de wijzigingen in dit aanvullende verkeersreglement enkel gemeentewegen betreft;
Met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1:
Het aanvullend verkeersreglement van 15 april 2021 betreffende het aanpassen van de zones
kortparkeren in het centrum wordt opgeheven.

Artikel 2:
Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de
modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden
E9a met zonale geldigheid met opschrift “Betalend” volgens het signalisatieplan in bijlage. Deze zone wordt
afgebakend in:
Het begin van de Meersstraat ter hoogte van de Zuiderlaan;
Het begin van de Henri Lebbestraat aan de Zuiderlaan;
Het begin van de Jozef Duthoystraat aan de Westerlaan;
Het begin van de Vennestraat aan de Westerlaan;
Het begin van de Molenstraat aan de Westerlaan;
Het begin van de Zeswegenstraat aan de Westerlaan;
Het begin van de Olmstraat aan de Noorderlaan;
Het begin van de Stationsstraat aan de Noorderlaan;
Het begin van de Putmanstraat aan de Stationsstraat;
De Marcel Windelsstraat juist voor de inrit naar de parking aan het park Casier, inrit en
parking inbegrepen in de zone;
De Keukeldam juist voor het kruispunt met de Damweg, kruispunt inbegrepen in de zone;
Het begin van de Damweg aan de Zuiderlaan;
Het begin van de Holstraat aan de Zuiderlaan;
Het begin van de Zuiderpromenade aan de Zuiderlaan;
Het begin van de Schakelstraat aan de Zuiderlaan;
De toegang tot parking Stadion A in de Zuiderlaan;
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Artikel 3:

Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de
modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden
E9a met onderbord type VIIC met opschrift “ticket” en onderborden Xa of Xb volgens het signalisatieplan in
bijlage. Deze zone wordt afgebakend in:
o

De Noorderlaan tussen de Olmstraat en de Stationsstraat langs de kant van de pare
huisnummers;

Artikel 4:
Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de
modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden
E9a met zonale geldigheid met het symbool VII b en het opschrift “uitgezonderd bewoners” volgens het
signalisatieplan in bijlage. Deze zone wordt afgebakend in:
o
o
o
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De Keukeldam juist voorbij het kruispunt met de Damweg, kruispunt niet inbegrepen in de
zone;
Het begin van de Churchilllaan aan de Oosterlaan;
Het begin van de Torenlaan een de Churchilllaan;
De Zultseweg juist voor het kruispunt met de Jan Bouckaertstraat, kruispunt inbegrepen;
Het begin van de Blekerijstraat aan de Jan Bouckaertstraat;
Het begin van de Oude Vijvestraat aan de Oosterlaan;
De Marcel Windelsstraat juist voorbij de inrit naar de parking aan het park Casier, inrit en
parking niet inbegrepen in deze zone;
De Putmanstraat aan de Stationsstraat;

Artikel 5:
Er worden zones met een maximum parkeerduur van 30 minuten ingevoerd.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden
E9a met onderbord type VIIc met opschrift “30 min”, onderbord type V met opschrift “maandag t.e.m.
zaterdag van 09u tot 18u” en onderborden Xa of Xb. Deze zones worden afgebakend in:
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De Jozef Duthoystraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs 1-5;
De Vennestraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs. 14-20;
De Vennestraat op 2 parkeerplaatsen thv. de zijkant nr. 19;
De Stormestraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs. 141 -143;
De Stormestraat op 1 parkeerplaats thv. nr. 113;
De Stormestraat op 4 parkeerplaatsen thv. nrs. 95-101;
De Stormestraat op 2 parkeerplaatsen thv. nrs. 61 – 63;
De Stormestraat op 5 parkeerplaatsen thv. nrs. 33-43;
De Stormestraat op 3 parkeerplaatsen thv. nr. 1;
De Verhelststraat op 2 parkeerplaatsen thv. nr. 7;
De Markt op 4 parkeerplaatsen voor winkelcentrum Het Pand;
De Markt op 5 parkeerplaatsen aan de achterzijde van de kerk;
De Markt op 2 parkeerplaatsen thv. nr. 14;
De Stationsstraat op 5 parkeerplaatsen thv. nrs. 2-12;
De Stationsstraat op 2 parkeerplaatsen thv. nrs. 31 – 35;
De Stationsstraat op 2 parkeerplaatsen aan de overzijde van nrs. 31 – 35;
De Stationsstraat op 2 parkeerplaatsen thv. nrs. 65 - 69;
De Stationsstraat op 3 parkeerplaatsen thv nr. 85;
De Stationsstraat op 2 parkeerplaatsen thv. nrs. 93 – 95;
De Stationsstraat op 6 parkeerplaatsen thv. nrs. 133-139;
De Stationsstraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs. 162 – 166;
De Holstraat op 4 parkeerplaatsen thv. nrs. 27-31;
De Holstraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs. 48 – 50;
De Zuiderpromenade op 5 parkeerplaatsen aan het Welzijnshuis;
De Schakelstraat op 3 parkeerplaatsen aan Het Pand;
De Meersstraat op 5 parkeerplaatsen aan residentie Regenboog;
De Zuiderlaan op 3 parkeerplaatsen in de zijstraat aan De Meers;

Artikel 6:
In de Zuiderlaan wordt er tussen de Damweg en de inrit naar de stedelijke basisschool kortparkeren
ingevoerd van maandag tot en met vrijdag met een maximum parkeertijd van 30 minuten.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden
E9a met het symbool VII b, met onderbord type VIIc met opschrift “30 min”, onderbord type V met opschrift
“maandag t.e.m. vrijdag” en onderborden Xa of Xb.
Artikel 7:
In de Putmanstraat wordt er voor huisnummer 74 kortparkeren ingevoerd van maandag tot en met zaterdag
met een maximum parkeertijd van 30 minuten.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord E9a
met het symbool VII b, met onderbord type VIIc met opschrift “30 min” en onderbord Xc met opschrift “6m”.

Artikel 8:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
Artikel 9:
Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 286 en 287 van het
decreet Lokaal Bestuur.

(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

Guido De Langhe
Algemeen directeur

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 20 januari 2022

Kurt Vanryckeghem
Burgemeester

