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Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentebestuur voorziet voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de
kernen van deelgemeenten en nabij openbare gebouwen. Deze parkeerplaatsen kunnen herkend
worden aan het rolstoellogo op het bijhorende verkeersbord. Meestal worden deze parkeerplaatsen
ook blauw geschilderd om de zichtbaarheid te verhogen.
Soms wordt er ook een aanvraag ingediend van een particulier om een parkeerplaats voorbehouden
voor personen met een handicap te realiseren nabij een woning. Momenteel is er hiervoor nog geen
richtinggevend kader voorhanden.
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 realiseren van mindervalideplaatsen kan eveneens gebeuren door de gemeente zonder een
aanvraag door een particulier, dit in kader van het parkeerbeleid dat gevoerd wordt (bijvoorbeeld aan
openbare gebouwen).
Ook al is de parkeerplaats ingericht na een aanvraag door een particulier, deze blijft steeds tot het
openbaar domein behoren. Iedereen met een parkeerkaart voor gehandicapten mag parkeren op deze
locatie.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §3 1° van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en schepenen is
bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in
voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels

Besluit
Artikel 1
Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden alvorens een aanvraag tot het inrichten van
een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap in
aanmerking komt :
 de aanvrager bezit de officiële parkeerkaart voor personen met een handicap;
 de aanvrager heeft een verminderde zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden van
minstens twee punten;
 de aanvrager bezit een eigen voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij de aanvrager
inwoont en een eigen voertuig bezit;
 de werk- of woonplaats van de aanvrager heeft geen garage of privé-parking met een vlotte
toegankelijkheid;
 de aanvrager woont in een straat die voldoet aan de verkeerstechnische vereisten (de
mobiliteitsambtenaar bekijkt dit per dossier);
 de parkeerdruk in de straat van de aanvrager is van die grootteorde dat een aanvraag zich
opdringt (de mobiliteitsambtenaar bekijkt dit per dossier).
Artikel 2
Een aanvraag dient uit volgende documenten te bestaan om ontvankelijk te zijn:
 Recto-versie kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap;
 Algemeen attest van FOD Sociale zaken met een algemene omschrijving van de handicap en
vermelding van de verminderde zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden;
 Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen (de aanvrager beschikt over een wagen
of wordt vervoerd door iemand die er inwoont);
 Een zo volledig mogelijke toelichting over de situatie rekening houdende met bovenvermelde
voorwaarden.
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 commissie mobiliteit en
openbare werken.
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