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Opmaak van reglementen - Afsprakennota
ultrakortparkeren op vraag van handelaars goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; de heer Eddy
Verstappen, tweede schepen; de heer Stefaan Lambrechts, vierde schepen; mevrouw Suzy Put, vijfde
schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, OCMW-voorzitter; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingeborg Van Hoof, derde schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De vorige afsprakennota rond kortparkeren werd goedgekeurd in het college van 6 oktober 2005.
Door de nieuwe trends en ontwikkelingen op mobiliteitsvlak werd het tijd om deze beslissing, dewelke
dertien jaar geleden genomen werd, te herbekijken.
In het collegebesluit van 2005 is er sprake van kortparkeren. In dit nieuw besluit wordt de term
ultrakortparkeren gebruikt. Dit is een term die de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt. Onder
ultrakortparkeren wordt verstaan dat de parkeertijd beperkt is tot 15 of 30 minuten. Onder
kortparkeren wordt verstaan dat de parkeertijd beperkt is tot 2 uur.
Argumentatie
Er worden voorwaarden opgelegd waaraan moet voldaan worden alvorens een aanvraag in
aanmerking komt. Het voldoen aan deze voorwaarden betekent echter niet dat de aanvraag ook
steeds positief beoordeeld wordt.
De bestaande, reeds aangelegde parkeerplaatsen die niet aan de voorwaarden voldoen, mogen
behouden blijven doch worden er geen nieuwe meer toegestaan. Alle nieuwe aanvragen worden
getoetst aan het nieuwe kader.
Het invoeren van kortparkeren (parkeertijd beperkt tot twee uur) wordt ingevoerd door de gemeente
in kader van het parkeerbeleid dat gevoerd wordt en niet op vraag van een handelszaak.
Regelgeving: bevoegdheid
Het college is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet
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Besluit
Artikel 1
Onderhavig besluit vervangt de afsprakennota kortparkeren dewelke werd goedgekeurd in het college
van 6 oktober 2005.
Artikel 2
Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden alvorens een aanvraag tot het inrichten van
een parkeerplaats voor ultrakortparkeren, zijnde een parkeerduur beperkt tot maximum 30 minuten,
in aanmerking komt :
 de parkeerbeperking dient aangevraagd te worden door een handelaar;
 de handelszaak of het bedrijf moet van die aard zijn dat korte bezoeken voor de hand liggen;
 in een straal van 25 meter mogen slechts een maximum van twee plaatsen voor kort parkeren
worden ingevoerd;
 de handelszaak dient in één van volgende gebieden gelegen te zijn:
o het kernwinkelgebied in het centrum van Berlaar zoals bepaald in het
detailhandelsbeleid,
o de afbakening van het ondersteunend kernwinkelgebied in Berlaar-Heikant zoals
beschreven in het detailhandelsbeleid,
o de stationsomgeving van Berlaar.
Artikel 3
De volgende procedure dient gevolgd te worden :
 de aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en
schepenen;
 de aanvraag wordt besproken op de stuurgroep bestaande uit de schepen van mobiliteit, de
burgemeester, de korpschef van de Lokale Politie Berlaar-Nijlen en de mobiliteitsambtenaar,
hierna genoemd de stuurgroep mobiliteit, en deze stuurgroep geeft advies;
 het schepencollege stemt al dan niet met het advies van de stuurgroep mobiliteit in;
 indien het college de aanvraag positief beoordeelt, wordt een wijziging van het aanvullend
reglement van de politie op het wegverkeer opgemaakt en ter goedkeuring aan het college
voorgelegd;
 nadat de procedures voor de opmaak van het aanvullend reglement zijn doorlopen, wordt de
maatregel doorgevoerd op het terrein;
 de genomen beslissingen worden ter kennisgeving voorgelegd aan de verkeerscommissie.
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