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OPENBARE ZITTING
Afbakening blauwe en betalende zone: aanpassing reglement
DE RAAD,
 Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119;
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en
artikel 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
 Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968
betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 08 juni
2007, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20
juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het 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 het gemeenteraadsbesluit dd° 26 januari 2017 betreffende de goedkeuring van het
beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Wetteren, en waarbij de parking Berg en parking
Markt aangeduid werden als buurtparkings met een maximale parkeerduur van 2 uur;
 Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen;
 Overwegende de opening van de nieuwe parkeergarage Scheldekaai waardoor het gewenst is
ook het parkeerbeleid bovengronds aan te passen;
 Overwegende dat hiervoor een aanpassing aan zowel het verkeersreglement als het
retributiereglement noodzakelijk is;
 Overwegende dat een aanpassing van het retributiereglement werd goedgekeurd op de
gemeenteraad van 5 oktober 2017;







Overwegende dat er voldoende krediet voor de aankoop van verkeersborden werd voorzien in
de begroting 2017;
Overwegende het gunstig advies van de mobiliteitsraad op 9 mei 2017;
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit op
29 juni 2017;
Overwegende dat er voldoende krediet voor de aankoop van verkeersborden werd voorzien in
de begroting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd° 23 oktober 2017;
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BESLUIT:
Art.1: De verkeersreglementering betreffende de afbakening van de blauwe zone en de betalende
zone, ingevoerd bij toepassing van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en vastgesteld in alle voorafgaande
gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven en vervangen door dit aanvullend reglement.
Hoofdstuk 1: Parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) en op de openbare weg
met blauwe zone reglementering
Art.2:
Op hiernavolgende wegen wordt een beperkte parkeertijd ingevoerd met maximum parkeerduur van
2 uur, van maandag t.e.m. zaterdag, van 9u00 tot 18u00, uitgezonderd op feestdagen, behalve
wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie:
Zone 1
 Korte Bergstraat tussen Moerstraat en Lange Bergstraat
 Lange Bergstraat tussen Hoenderstraat en Korte Bergstraat
 Vijverstraat tussen Koningin Astridlaan en Moerstraat
 Prinses Josephine Charlottelaan tussen Koningin Astridlaan en Moerstraat
 Scheldestraat
 Gasdreef
 Moerstraat
 Brugstraat
 Kattestraat
 Jan Cooppalaard
 Aard (straat)
 Scheldedreef tussen Wegvoeringstraat en Scheldekaai
 Libbrechtstraat
 Vilain XIIII-straat

Zone 2a
 Spoorweglaan tussen Statiekouterwegel en Korte Massemsesteenweg, met uitzondering van de
stationsparking
 Korte Massemsesteenweg
 Massemsestraat
 Oordegemsesteenweg tussen spoorlijn en Zuidlaan
 Fortstraat
 Leon De Smetlaan
 Boomkwekerijstraat
 Rozenstraat
 Victor Van Sandelaan tussen Oordegemsesteenweg en Acaciastraat
 Statiekouterwegel met uitzondering van de huisnummers 9, 11 en 13
Zone 2b
 De Spoorweglaan aan de zijde van de spoorweg, tussen de Massemsestraat en Neptune
 De gemeentelijke stationsparking ter hoogte van de Statiekouterwegel
De blauwe zone reglementering in zone 2b geldt voor een maximale duur van 4 uur, en dit van
maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 18u00. Dit wordt kenbaar gemaakt via het onderbord.

Zone 3
Massemsesteenweg tussen de huisnummers 249 tot 271 en 242 tot 244 voor een maximum
parkeerduur van 1 uur met uitzondering van de zone tussen de huisnummers 253 tot 255 waar een
maximum parkeerduur geldt van 30 minuten.
De reglementering in “zone 3” geldt van maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u00.
Zone 4
 Dr. De Bruyckerstraat
 Collegiebaan
 Sportstraat
 Eigendakstraat
 Verbindingsstraat
 Kapellestraat
 Krakeelwegel
 Eeminckstraat
 Eeminckwegel
 Hekkerstraat tussen Molenstraat en Warandelaan
 Molenstraat tussen Warandelaan en Hekkerstraat
 Wegvoeringstraat tussen Kapellestraat en Achttien Augustuslaan
Zone 5
 Jozef Buyssestraat
 Jan Broeckaertlaan
 Lange Kouterstraat
 Schooldreef
 Schoolstraat

Zone 6a
 Gentsesteenweg tussen Beekstraat en Felix Beernaertsplein
 Hendrik Consciencelaan
 Hovenierstraat
 Vijverstraat ten westen van de Koningin Astridlaan
 Prinses Josephine Charlottelaan ten westen van de Koningin Astridlaan
 Begijneweidestraat
 Meersstraat
 Koningin Astridlaan tussen Prinses Josephine Charlottelaan en Felix Beernaertsplein
 Nieuwstraat
Zone 6b
 Het plein Felix Beernaertsplein tussen de Hendrik Consciencelaan en Koningin Astridlaan
 De gemeentelijke stationsparking tussen de Nieuwstraat, het Felix Beernaertsplein en de NMBSparking.
De blauwe zone reglementering in zone 6b geldt voor een maximale duur van 4 uur, en dit van
maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 18u00. Dit wordt kenbaar gemaakt via het onderbord.
Art.3:
De reglementering inzake het parkeren in zones met beperkte parkeertijd en op plaatsen met blauwe
zonereglementering wordt als volgt ter kennis gebracht:
- Door middel van zonale verkeersborden zoals voorzien in artikel 65.5 van het Koninklijk
Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer. Deze borden worden aangebracht aan het begin en het einde van de zone.
Zonale herhalingsborden worden aangebracht daar waar de plaatsingstoestand het
rechtvaardigt.
- Door middel van de verkeersborden E9a tot E9h met pictogram parkeerschijf, al dan niet
aangevuld met een onderbord “uitgezonderd bewoners”, dit alles overeenkomstig de artikels
70.2.1. 3° en 70.2.2 van het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Deze borden worden aangebracht aan het begin en het einde van de bedoelde parkeerstrook
en herhaald waar nodig.
Art.4:
Bewoners woonachtig in de straten met beperkte parkeerduur zoals opgesomd in artikel 2, en die
over een geldige bewonerskaart beschikken, mogen mits het geldig voorleggen van hun
bewonerskaart zoals bepaald in het retributiereglement, gratis en onbeperkt parkeren binnen hun
zone, met uitzondering van de wegsegmenten waarvoor een bijzondere beperking in de parkeerduur
geldt zoals aangebracht op de signalisatie.
Bewoners uit de Koningin Astridlaan mogen onder diezelfde voorwaarden zowel in “zone 6” als
“zone 1” parkeren.
Bewoners uit de Korte Bergstraat, tussen Moerstraat en Lange Bergstraat, alsook bewoners uit de
Lange Bergstraat, tussen Hoenderstraat en Korte Bergstraat, mogen onder diezelfde voorwaarden in
“zone 1”, in “zone langparkeren”, op parking Berg (parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten
noorden van Korte Bergstraat, en op parking Markt (volledig) parkeren.
Bewoners uit de Jagerstraat en Korte Kouterstraat (beiden parkeervrij) mogen onder diezelfde
voorwaarden in “zone 5” parkeren.

Art.5:
Op volgende plaatsen wordt een blauwe zone reglementering ingesteld met een maximale
parkeerduur van 1 uur, gelding van maandag t.e.m. zaterdag, van 9u00 tot 18u00:
 Elf parkeerplaatsen op het plein Felix Beernaertsplein tussen de Hendrik Consciencelaan en
Koningin Astridlaan, ter hoogte van het eerste plantvak (3 langse en 8 dwarse parkeerplaatsen);
 Eén parkeerplaats in de Hendrik Consciencelaan voor het pand met huisnummer 8.
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E9a met
pictogram parkeerschijf en opschrift ”max. 1 uur – van maandag t.e.m. zaterdag van 9u00 tot
18u00”, al dan niet aangevuld met het onderbord omhooggerichte pijl.
Zoals ook bepaald is het retributiereglement, is het gebruik van de bewonerskaart of
abonnementskaart op deze parkeerplaatsen niet van toepassing.

Hoofdstuk 2: Betalend parkeren
Art.6:
In de zones betalend parkeren wordt een onderscheid gemaakt tussen de “zone betalend
kortparkeren” met een maximale parkeerduur van 2u00, en de “zone betalend langparkeren” met
een maximale parkeerduur van 4u00.
Art.7:
Op hiernavolgende wegen wordt een betalende zone ingevoerd:
Zone betalend kortparkeren max. 2u00
 Parking Berg (parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten noorden van Korte Bergstraat
 Markt (volledig)
 De straat en het pleintje Felix Beernaertsplein tussen Koningin Astridlaan – Nieuwstraat en de
Moerstraat – Hoenderstraat
 De straat Felix Beernaertsplein tussen de Gentsesteenweg/Noordlaan en de Nieuwstraat –
Koningin Astridlaan
 Stationsplein
 Stationsstraat
 Hoenderstraat
 Florimond Leirensstraat
 Korte Bergstraat tussen Lange Bergstraat en Florimond Leirensstraat
 Molenstraat tussen de Wegvoeringstraat en de Collegiebaan – Bookmolenstraat
 Wegvoeringstraat tussen de Molenstraat en Kapellestraat
Zone betalend langparkeren max. 4u00
 Parking Zeshoek (Bookmolenstraat tussen Molenstraat en Hekkerstraat)
 Hekkerstraat tussen de Kerkstraat en de Molenstraat
 Molenstraat tussen Collegiebaan – Bookmolenstraat en Hekkerstraat
Art.8:
De reglementering inzake het betalend parkeren wordt als volgt ter kennis gebracht:
- Door middel van zonale verkeersborden zoals voorzien in artikel 65.5 van het Koninklijk
Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Deze borden worden aangebracht aan het begin en het einde van de zone.
Zonale herhalingsborden worden aangebracht daar waar de plaatsingstoestand het
rechtvaardigt.

-

-

Door middel van de verkeersborden E9a tot E9h, aangevuld met een onderbord ‘betalend’ en
aangevuld met een opschrift van tijdsaanduiding die de maximum parkeerduur preciseert
wanneer de parkeerregeling geldt, dit alles overeenkomstig de artikels 70.2.1.3° en 70.2.2
van het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer.
Deze borden worden aangebracht aan het begin en het einde van de bedoelde parkeerstrook
en herhaald waar nodig.
Door middel van parkeerautomaten met aanduiding van tarieven en gebruikersmodaliteiten.

Art.9:
Bewoners gedomicilieerd in de straten waar betalend parkeren geldt zoals opgesomd in
artikel 7 en die over een geldige bewonerskaart beschikken, mogen mits het geldig voorleggen van
hun bewonerskaart zoals bepaald in het retributiereglement, gratis en onbeperkt parkeren in de
volgende zone(s):
 Bewoners gedomicilieerd in Bookmolenstraat, Florimond Leirensstraat, Hekkerstraat (tussen de
Florimond Leirensstraat en de Molenstraat), Korte Bergstraat (tussen Lange Bergstraat en
Florimond Leirensstraat), Lange Bergstraat (ten noorden van de Korte Bergstraat), Markt en
Molenstraat (tussen Wegvoeringstraat en de Hekkerstraat): in “zone betalend langparkeren”, op
parking Berg (parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten noorden van Korte Bergstraat, en
op parking Markt (volledig);
 Bewoners gedomicilieerd in Stationsplein in “zone 6”;
 Bewoners gedomicilieerd in Stationsstraat in “zone langparkeren”, op parking Berg
(parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten noorden van Korte Bergstraat, op parking
Markt (volledig) en “zone 1”;
 Bewoners gedomicilieerd in Felix Beernaertsplein (betalende zone, tussen Gentsesteenweg en de
Moerstraat – Hoenderstraat) in “zone 6”;
 Bewoners gedomicilieerd in Hoenderstraat in “zone langparkeren”, op parking Berg
(parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten noorden van Korte Bergstraat, op parking
Markt (volledig) en “zone 6”;
 Bewoners gedomicilieerd in de Wegvoeringstraat tussen de Molenstraat en Kapellestraat in
“zone 4”.
Art.10:
Bewoners gedomicilieerd in hierna genoemde straten waar geen parkeren is toegelaten en die over
een geldige bewonerskaart beschikken, mogen mits het geldig voorleggen van hun bewonerskaart
zoals bepaald in het retributiereglement, gratis en onbeperkt parkeren in de “zone langparkeren”, op
parking Berg (parkeerterrein) en Lange Bergstraat gelegen ten noorden van Korte Bergstraat, en op
parking Markt (volledig):
 Bewoners gedomicilieerd in Kerkstraat;
 Bewoners gedomicilieerd in Marktdreef (met uitzondering van de huisnummers 30 t.e.m. 44 die
behoren tot de residentie W2O);
 Bewoners gedomicilieerd in Wegvoeringstraat, tussen Markt en Molenstraat;
 Bewoners gedomicilieerd in Van Cromphoutstraat.
Art.11:
Bewoners die vallen onder de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit dd° 18 mei 2017
betreffende de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het
aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg, hebben geen recht op
een bewonerskaart.
Art. 12:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

Art.13:
Dit besluit wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert
II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
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