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Samenstelling
Aanwezig
de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen;
mevrouw Sarah Wouters, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw Kelly Van
Tendeloo, schepen; mevrouw Isabelle Sterckx, adjunct-algemeen directeur

Afwezig
de heer Patrick Feyaerts, schepen; de heer Eric Verbist, schepen

Verontschuldigd
de heer Hans Welters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Vraag politie voor het sluitend maken van het parkeerverbod op de zondagmarkt.
Argumentatie
De politie stelde vast dat de parkeerzone met verbod op zondag niet sluitend is voor de zone van de
zondagmarkt. Momenteel staan er enkel borden in de Cederstraat en de Noordstraat (ter hoogte van
Averegtenlaan en de Bergstraat). Voertuigen die via Leopoldlei of Molenstraat de Eugeen
Woutersstraat inrijden krijgen die aanduiding dus niet te zien. Dit heeft als gevolg dat een voor de
markt hinderlijk geparkeerd voertuig enkel op kosten van de gemeente kan getakeld worden.
Daarom is het nodig dat de zone sluitend wordt gemaakt door het plaatsen van bijkomende borden.
Bij die borden staat eveneens een tonnagebeperking van 3.5t aangegeven.
Er zijn geen borden aanwezig die het einde van de zone aangeven.
Op de verschillende borden zijn ook verschillende tijdsaanduidingen aangebracht (parkeerverbod
van 7-13 uur, van 7-14 uur, van 6-14 uur). Het is aangewezen hier een eenduidigheid te creëren. In
overleg met de marktverantwoordelijke wordt hier geopteerd voor een parkeerverbod tussen 6-14
uur. Dit geeft voor aanvang van de markt ook eenduidige ruimte om eventueel fout geparkeerde
voertuigen te (laten) verwijderen vooraleer de marktkramers toekomen.
Er wordt voorgesteld een parkeerzone in te stellen door middel van een verkeersbord E9b (parkeren
voor auto's) met zonegeldigheid met een uitzondering voor zondag tussen 6-14 uur in te voeren. De
borden worden geplaatst in:


Eugeen Woutersstraat (nabij Molenstraat)



Cederstraat (bocht ter hoogte van Kilomeet): dit laat toe dat marktkramers hun auto's nog
in het resterende deel van de Cederstraat kunnen parkeren

Heist-op-den-Berg - College van burgemeester en schepenen van 21 september 2021 - 2021_CBS_02098 Aanvullend verkeersreglement: afbakening zone zondagmarkt parkeerverbod
1/3



Noordstraat (nabij Averegtenlaan)



Eugeen Woutersstraat (nabij Binnenweg, exclusief Binnenweg)



Binnenweg (nabij Eugeen Woutersstraat en ter hoogte van huisnummer 2B)



Neerweg (ter hoogte van schuine strook): de borden worden geplaatst zodanig dat niet meer
parkeerplaatsen dan nodig binnen de parkeerzone vallen, dit biedt mogelijkheden aan
bewoners en marktkramers om hun wagen daar nog te parkeren



Noordstraat (nabij Neerweg)

Het deel van de Noordstraat tussen Neerweg en Bergstraat valt zowel binnen de maandag- als
zondagmarktzone. Hier worden borden E9b voorzien met zonegeldigheid met onderschrift
'uitgezonderd zondag en maandag 6-14u'.


Noordstraat (nabij Bergstraat)



Noordstraat (nabij Neerweg), aansluitend bij de hierboven beschreven zone)



Postweg (nabij Noordstraat).

Op elke locatie wordt telkens het begin als het einde van de zone aangeduid.
Om verwarring te vermijden voor de parking voor de appartementen op de hoek van Theophiel De
Biestraat en Neerweg (plek van biomarkt) wordt hier een expliciet parkeerverbod aangeduid voor
zondag 6-14 uur door middel van een bord E1 met onderbord 'zondag 6-14u'.
Juridische grond
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013: het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer op te stellen.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
Het college besluit een parkeerzone voor de zondagmarkt in te voeren door middel van borden E9b
en E9b/ met zonegeldigheid met onderbord 'uitgezonderd zondag 6-14u' in de volgende straten:


Cederstraat (tussen Neerweg en de bocht aan de Kilomeet)



Noordstraat (tussen Averegtenlaan en Neerweg)



Eugeen Woutersstraat (tussen Molenstraat en Binnenweg)



Lodewijk Smitsstraat



Theophiel De Biestraat



Neerweg (tussen Molenstraat en Theophiel De Biestraat (inclusief nog 4 parkeerplaatsen
voorbij het kruispunt).

In de Noordstraat tussen Neerweg en Bergstraat worden ook borden E9b en E9b/ geplaatst, maar
wordt het onderschrift gewijzigd tot 'uitgezonderd zondag en maandag 6-14u'.
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Artikel 2
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden E9b en E9b/ op de in artikel 1
vermelde locaties.
Artikel 3
Het college besluit opdracht te geven tot het plaatsen van borden E1 met onderrbord met opschrift
'zondag 6-14u' ter hoogte van de parking bij de appartementen op de hoek van Theophiel De
Biestraat (huisnummer 1) en Neerweg (huisnummer 4D).
Artikel 4
Een afschrift van dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de:


Verkeerscel van de lokale politie



Team Openbaar Domein



Vlaamse overheid - afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid



Provinciegouverneur



Griffier van de politierechtbank van Mechelen

Artikel 5
Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van burgemeester en schepenen

De adjunct-algemeen directeur

De burgemeester

(get.) Isabelle Sterckx

(get.) Luc Vleugels

Voor eensluidend afschrift

De adjunct-algemeen directeur

De burgemeester

Isabelle Sterckx

Luc Vleugels
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