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Virtuele vergadering – in uitvoering van het besluit van de burgemeester van 12 april 2021 in het
kader van maatregelen tegen COVID-19.
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11. Mobiliteit - vaststellen aanvullende permanente politieverordening op het wegverkeer
met betrekking tot de afbakening van zones met een parkeerregime
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Op basis van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen), artikel 42
§3, stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op
het inwendige bestuur van de gemeente.
Overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk
besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Wet van 26 mei 1989 (en latere wijzigingen)
maakt de gemeenteraad de politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.
Overeenkomstig artikel 5 van het Decreet betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, stelt de gemeente
de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied
bevinden.
Rechtsgrond
 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968 (en latere wijzigingen)
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

 Koninklijk besluit van 1 december 1975 (en latere wijzigingen) betreffende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg
 Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2003 betreffende het aanvullende
politiereglement voor de Plataan
 Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2007 betreffende de aanvullende
politieverordening op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg met betrekking tot modaliteiten voor de Kerkstraat – wijzigen
beslissing 3 september 1996
 Besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2011 betreffende het vaststellen van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg met betrekking tot modaliteiten voor de Baron Arthur
Verhaegenlaan – wijzigen beslissing 19 december 1979
 Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2012 betreffende de aanvullende
politieverordening op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg met betrekking tot modaliteiten voor de Gaversesteenweg – wijzigen
beslissing 22 juni 2010
 Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2012 betreffende de aanvullende
politieverordening op de politie van het wegverkeer en op het gebruik van de
openbare weg met betrekking tot modaliteiten voor de gewestweg (ten dele)wijzigen beslissing van 21 februari 2006
 Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2014 betreffende de aanvullende
politieverordening op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg met betrekking tot modaliteiten voor kerkplein en omgeving –
wijzigen beslissing van 25 september 2012
 Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016 betreffende de aanvullende
permanente politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten
voor een zone voor beperkte parkeertijd (blauwe zone) in de Liedermeerswijk –
wijzigen beslissing van 22 oktober 2013
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2017
betreffende het vaststellen van de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
ten gevolge van proefopstelling voor parkeerplaatsen personen met een handicap
en gemeentevoertuig op het Driekoningenplein
 Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende de aanvullende
permanente politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten
voor een zone voor beperkte parkeertijd (blauwe zone) ‘Merelbeke Station’.
 Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2021 betreffende het vaststellen van het
retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op- of langs de openbare
weg of de plaatsen daarmee gelijkgesteld en vaststellen retributiereglement
Motivering
In navolging van het doorlopen traject rond het toekomstig parkeerbeleid, wordt in dit
besluit een totaaloverzicht geboden op de zones met betalend parkeren en met beperkte
tijd op het grondgebied van Merelbeke.
De zones hebben betrekking op gemeentewegen. De zone met beperkte parkeertijd
‘Merelbeke station’ is een gemeente-overschrijdende maatregel met gebiedsdekkend
karakter waarvoor de drie besturen een beslissing hebben genomen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,

21 stemmen voor (Bertrand Vrijens, Filip Thienpont, Egbert Lachaert, Pascal Rousseaux,
Tim De Keukelaere, Isabella Van De Steene, Luc Van Huffel, Daisy Poriau,
Roger De Moor, André De Ruyck, Hendrik De Vis, Luc J. Eeckhout, Monique Loeman,
Linda Martens, Guido Mortier, Luc Van De Kerckhove, Caroline Van Geyt,
Rosine Van Gysegem, Johanna Van Hoorebeke, David Verhaeghe, Sara Waeytens), 5
stemmen tegen (Gerda De Backer, Tine Devos, Veerle Duportail, Stefaan Van Hecke,
Pieter Verstraete)

BESLUIT:
Artikel 1.

§1.

De aanvullende permanente politieverordening op het wegverkeer
met betrekking tot de afbakening van zones met een
parkeerregime wordt vastgesteld en treedt in werking vanaf 1 juni
2021.
Als overgangsbepaling wordt voorzien dat de gemeentelijke
parkeerkaarten uitgereikt volgens het besluit van 27 juni 2017
betreffende het vaststellen retributiereglement op het parkeren van
motorvoertuigen op of langs de openbare weg of de plaatsen
daarmee gelijkgesteld, geldig blijven tot 31 december 2021.

§2.

Artikel 2.

Volgende besluiten worden opgeheven vanaf 1 juni 2021:
-

Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende
de aanvullende permanente politieverordening op het
wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor een zone
voor beperkte parkeertijd (blauwe zone) ‘Merelbeke Station’

-

Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016
betreffende de aanvullende permanente politieverordening
op het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor een
zone voor beperkte parkeertijd (blauwe zone) in de
Liedermeerswijk – wijzigen beslissing van 22 oktober 2013

1° De zone ‘Blauwe zone’ voor beperkte parkeertijd (blauwe zone)
wordt aangeduid door middel van de verkeersborden:
- E9a met het symbool van de Europese parkeerschijf met
zonale geldigheid (van maandag tot en met zaterdag tussen
9u en 18u);
- Onderbord ‘max. 3 uur’
- Onderbord ‘uitgezonderd parkeerkaart’;
- Onderbord type Xa, Xb, XC en/of Xd.
Op volgende locaties:
o In Plataan ter hoogte van nrs. 1 tot en met 61;
o Hundelgemsesteenweg tussen rotonde Plataan en
kruispunt Lembergsesteenweg (nrs. 432-574 en 281
– zijgevel Axxes)
o Gaversesteenweg tussen Hundelgemsesteenweg en
Sportstraat (nrs. 2-176 en nrs. 1-41 en 161-243)
o Hukkelgemwegel tussen Gaversesteenweg en
Hundelgemsesteenweg (nrs. 2- achterzijde
Hundelgemsesteenweg 570 en nrs. 1- zijgevel
Gaversesteenweg 25)
o Jozef Hebbelynckstraat tussen Gaversesteenweg en
Hundelgemsesteenweg (zijgevel
Hundelgemsesteenweg 576 – zijgevel
Gaversesteenweg 161 en Hundelgemsesteenweg 574
– zijgevel Gaversesteenweg 161)
o Zwijnaardsesteenweg tussen Gaversesteenweg en

o

o
o
o
o

o

o

Melsenbeekstraat (nrs. 10-34 en Gaversesteenweg
150 – Zwijnaardsesteenweg 87)
Sportstraat tussen parking Ter Wallen en
Gaversesteenweg (nrs.10A – Gaversesteenweg 243
en Sportstraat nrs.1-7)
Parking Ter Wallen
Kerkstraat tussen Sportstraat en Potaardeberg (nrs.
36-48A en nrs. 17-51)
Roskamstraat tussen Baron Arthur Verhaegenlaan en
Lembergsesteenweg (nrs. 1-17)
Baron Arthur Verhaegenlaan (Hundelgemsesteenweg
219 – Roskamstraat 17 en Hundelgemsesteenweg
218 – Roskamstraat 21)
Oudstrijderslaan (tussen Baron Arthur Verhaegenlaan
9 – Laan der Weggevoerden 26 en Baron Arthur
Verhaegenlaan 11 – Oudstrijderslaan 38)
Laan der Weggevoerden (Hundelgemsesteenweg 197
– Laan der Weggevoerden 9 en
Hundelgemsesteenweg 199 – Laan der
Weggevoerden 38)

De maatregel kan herhaald worden met de zonale verkeersborden
E9a met daarop:
-

het pictogram dat een parkeerschijf voorstelt en de
vermeldingen ‘uitgezonderd parkeerkaart’
Max. 3u
‘Herhaling’
Onderbord uitgezonderd parkeerkaart

2° De zone voor beperkte parkeertijd ‘ZONE KERN’ wordt
aangeduid door middel van de verkeersborden:
- E9a (geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en
18u);
- Onderbord ‘Max. 30 min’;
- Onderbord ‘uitgezonderd gemeentelijke parkeerkaart’;
- Onderbord type Xa, Xb, XC en/of Xd.
Op volgende locaties:
o Op de Hundelgemsesteenweg van nrs. 602-684 en
van nrs. 317A en 377
o Parkeerplaats in klinknagels thv Kerkstraat 2A.
o op het Driekoningenplein rondom de gevels van
Driekoningenplein nrs. 1-18
o Dijsegem ter hoogte van Driekoningenplein
Deze parkeerplaatsen worden uitgerust door middel van sensoren
die het overschrijden van de parkeerduur van 30min registreren.
Het gebruik van de parkeerschijf in deze zone is niet vereist. Een
uitzondering wordt binnen deze zone gemaakt voor de
voorbehouden plaatsen ter hoogte van de politie en de
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap
binnen de zone kern alsook houders van een parkeerkaart.

3°. De zone ‘Liedermeerswijk’ met beperkte parkeertijd van
maximaal 1 uur (blauwe zone) geldt er voor bestuurders van
voertuigen waarvan er achter de voorruit geen geldige

bewonerskaart werd geplaatst, steeds als er een wedstrijd in het
stadion op het adres Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent
is met minstens één ploeg uit de nationale voetbalklasse of er een
evenement is waarvan wordt verwacht dat er een grote
verkeersattractie zal zijn en waarbij het wenselijk is een zone voor
beperkte parkeerduur in te richten,
De zone voor beperkte parkeertijd ‘Liedermeerswijk’ (blauwe zone)
wordt aangeduid door middel van:
-

de verkeersborden E9a met het symbool van de Europese
parkeerschijf met zonale geldigheid
onderbord ‘maximaal 1 uur’
onderbord met opschrift van de datum alsook het beginuur
en het einduur dat de maatregel in voege is in cijfers.
Op volgende locaties:
o Guido Gezellelaan
o Weidestraat
o Parkstraat
o Verlorenbroodstraat (uitgezonderd segment tussen
nrs. 1-7 en zijgevel Hundelgemsesteenweg 246 en
Verlorenbroodstraat 4)
o Sluisweg vanaf nr. 6 tot aan kruispunt
Verlorenbroodstraat

Deze aanduidingen worden steeds, indien mogelijk, minstens 48
uur op voorhand aangebracht op de signalisatieborden.

De maatregel is steeds in voege vanaf 3 uur vóór de aanvang van
de wedstrijd met minstens één ploeg uit de nationale voetbalklasse
of 3 uur vóór de aanvang van een evenement waarvan wordt
verwacht dat er een grote verkeersattractie zal zijn en waarbij het
wenselijk is een zone voor beperkt parkeerduur in te richten tot 1
uur na einde van wedstrijd/evenement.

De maatregel kan herhaald worden met de zonale verkeersborden
E9a met daarop:
-

het pictogram dat een parkeerschijf voorstelt en de
vermeldingen ‘uitgezonderd bewoners’
‘Herhaling’
de maximale parkeertijd ‘maximaal 1 uur’
de datum alsook het beginuur en het einduur dat de
maatregel in voege is in cijfers.

De inrichter van een evenement waarvan wordt verwacht dat er
een grote verkeersattractie zal zijn en waarbij het wenselijk is een
zone voor beperkt parkeerduur in te richten, moet de bewoners in
de zone voor beperkte parkeertijd tijdig informeren wanneer de
zone voor beperkte parkeertijd in voege zal zijn.
4°. De zone ‘Merelbeke Station’ voor beperkte parkeertijd (blauwe
zone) wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E9a
met het symbool van de Europese parkeerschijf met zonale
geldigheid en het opschrift van ‘maandag tot en met vrijdag’ en
‘uitgezonderd parkeerkaart’ aan de volgende grenspunten op het

grondgebied van Merelbeke van de intergemeentelijke zone:

-

Floraplein tussen de Van Goethemstraat en de toerit tot de
parking naast huisnummer 9, inclusief alle openbare
parkeerplaatsen van zijgevel van Van Goethemstraat 17A tot
en met de toerit van de parking ter hoogte van Floraplein nr. 9
(Merelbeke);

-

Fraterstraat tussen de Gontrode Heirweg en de Vinkenlaan
tussen de zijgevel van Gontrode Heirweg nr. 74 - 58;

-

Gontrode Heirweg tussen nrs. 2 - 74;

-

In de Hendrik Consciencestraat vanaf de zijgevel van
Florastraat nr. 64 tot en met Hendrik Consciencestraat nr. 69;

-

Koning Boudewijnstraat van aan de zijgevel van Van
Goethemstraat 17A tot en met Koning Boudewijnstraat nr.
42/46 en van aan de zijgevel van Van Goethemstraat nr. 17
tot en met de zijgevel van Sint-Jozefstraat nr. 38;

-

Leopold De Vosstraat van de zijgevel van Koning
Boudewijnstraat nr. 17 tot en met de zijgevel van Gontrode
Heirweg nr. 20 aan de zijde van de oneven huisnummers;

-

Sint-Jozefstraat van aan de zijgevel van Gontrode Heirweg nr.
36 tot en met de Sint-Jozefstraat nr. 80;

-

Van Goethemstraat vanaf nrs. 2 - 72 en vanaf nrs. 10 - 17A.

De maatregel kan herhaald worden met de zonale verkeersborden
E9a ‘van maandag tot en met vrijdag’ met daarop:
-

Het pictogram dat een parkeerschijf voorstelt en de
vermeldingen ‘uitgezonderd parkeerkaart’
‘Herhaling’
Onderbord uitgezonderd parkeerkaart

5°. De zone ‘RAND’ voor betalend parkeren wordt aangeduid met
de (zonale) verkeersborden E9a met pictogram auto en
onderborden met opschrift ‘betalend’ en ‘uitgezonderd
parkeerkaart’ (geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u
en 18u) en uitgerust met parkeerautomaten:
- Hundelgemsesteenweg tussen nrs. 283-317 en 576-598
- Kerkstraat nrs. 14-34 en 1-11
- Zwijnaardsesteenweg tussen nrs. 2-8 en nrs. 21-61
- Hundelgemsesteenweg tussen nrs. 379 en 445 en 688 –
722C
- Parking
Tramstelplaats
en
Vredegerecht:
zonaal
verkeersbord
- Ondergrondse parking onder het Driekoningenplein op het
niveau -1.
De maatregel kan herhaald worden met de verkeersborden E9a
met pictogram auto en onderborden met opschrift betalend +
herhaling en uitgezonderd parkeerkaart.

6°. De Poelstraat tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en de
Hundelgemsesteenweg (nrs. 1-33) wordt voorbehouden aan

parkeren voor bewoners door middel van het verkeersbord E9b
aangevuld door het Xa en Xb en het onderbord ‘bewoners’.

7°. Er wordt een (zonaal) parkeerverbod door plaatsing van de
borden E1 met onderborden Xa en Xb ingevoerd ter hoogte van de
volgende locaties:
-

Dijsegem tussen dr. O. De Gruyterstraat en begin zonaal
parkeerverbod Kerkplein

-

Lembergsesteenweg
Braambos

-

Sportstraat tussen Kerkstraat en parking Ter Wallen
uitgezonderd de vijf haakse parkeerplaatsen aan de
sportsite die wel mee opgenomen worden in de Blauwe
Zone

-

Hof Ter Wallenlaan: zonaal parkeerverbod

vanaf

Hundelgemsesteenweg

tot

Artikel 3.

Houders van een gemeentelijke parkeerkaart kunnen vrijgesteld
worden van parkeerduur/regime voor de zone vermeld op de
parkeerkaart.

Artikel 4.

Het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester,
naargelang de bevoegdheden, worden met de uitvoering van dit
besluit belast.

Artikel 5.

Wijzigingen aan de zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
of betalend parkeren kunnen bij wijze van proefopstelling door het
college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd. De
proefopstelling kan 1 maal verlengd worden en dient na evaluatie
ofwel bestendigd te worden dan wel verwijderd te worden.

Artikel 6.

Deze aanvullende permanente politieverordening op het
wegverkeer wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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Aanvullende permanente politieverordening
afbakening zones met een parkeerregime

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

