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 cluster infrastructuur 
mobiliteit 

NDC 520.15 

Verkeersreglement 
 

Stationsparkings 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-03-22 

Artikel 1. 
In de stationsomgeving wordt het verkeer 
voor de weggebruikers op: 
– de parking langs het spoorwegtalud, 
– de parking Stationsstraat, wegvak tussen 

de N207 en de fietsersbrug, 
– de parking tussen de spoorlijn, de Nijver-

heidszone “Begijnenmeers” en de Af-
fligemsestraat, 

geregeld en gesignaleerd zoals aangegeven 
op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals 
hierna bepaald. 
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit 
besluit. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Op de volgende plaatsen geldt de zone 
betalend parkeren: 
1° parking langs het spoorwegtalud; 
2° parking Stationsstraat, wegvak tussen de 
N207 en de fietsersbrug; 
3° parking tussen de spoorlijn, de Nijver-
heidszone “ Begijnenmeers” en de Af-
fligemsestraat. 
 
§ 2. Het parkeren op deze parkings is uit-
sluitend voorbehouden voor personenauto’s, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. 
 
§ 3. Het parkeren gebeurt er op de wijze en 
onder de voorwaarden die ter plaatse ter 
kennis van de betrokkenen worden gebracht. 
 
§ 4. Het begin van deze maatregel wordt 
gesignaleerd met de verkeersborden met 
zonale geldigheid ZE9b T aangevuld met de 

vermelding “betalend” en “uitgezonderd van 
vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur”. 
Het einde van deze maatregel wordt gesigna-
leerd met de verkeersborden met zonale 
geldigheid ZE9b T/ aangevuld met de vermel-
ding “betalend” en “uitgezonderd van vrijdag 
18.00 uur tot maandag 06.00 uur”. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Op de volgende plaatsen wordt een 
parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen 
die gebruikt worden door personen met een 
handicap die houder zijn van de speciale 
kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de Weg-
code, of van het door artikel 27.4.1 hiermee 
gelijkgestelde document: 
1° één parkeerplaats op de parking langs het 
spoorwegtalud; 
2° één parkeerplaats op de parking Stations-
straat, wegvak tussen de N207 en de fiet-
sersbrug; 
3° veertien parkeerplaatsen op de parking 
tussen de spoorlijn, Nijverheidszone “ Begij-
nenmeers” en de Affligemsestraat. 
 
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd 
met het verkeersbord E9a (P-bord), aange-
vuld met een onderbord van het type VIId 
waarop het pictogram van een rolstoelge-
bruiker afgebeeld is. Het pictogram mag op 
het verkeersbord afgebeeld worden. De par-
keerplaats wordt duidelijk afgebakend op het 
wegdek. Het pictogram mag op het wegdek 
gereproduceerd worden in witte kleur. 
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Artikel 4. 
§ 1. In de parkeervakken gelegen tussen de 
parking langs het spoorwegtalud en de Af-
fligemsestraat geldt er een beperkte parkeer-
tijd. 
 
§ 2. Elke bestuurder die op deze plaats een 
auto parkeert moet een parkeerschijf aan-
brengen. 
 
§ 3. Het gebruik van de parkeerschijf is 
voorgeschreven van maandag tot vrijdag van 
09.00 uur tot 18.00 uur en voor een maxi-
mum duur van 2 uur. 
 
§ 4. Deze maatregel wordt gesignaleerd 
met het verkeersbord E9b, aangevuld met 
een onderbord waarop een parkeerschijf is 
afgebeeld, met de vermelding, “van maandag 
tot vrijdag” en een onderbord type Xa, Xb of 
Xc. 
 

§ 5. In deze parkeerzone bakenen witte 
markeringen de plaatsen af waar de voertui-
gen moeten staan. 
 
Artikel 5. 
De verkeerstekens waarvan sprake in dit re-
glement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 
waarbij de minimumafmetingen en de bij-
zondere plaatsingsvoorwaarden van de ver-
keerstekens worden bepaald. 
 
Artikel 6. 
Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 
— Wegverkeer — Stationsparkings — Aanvul-
lend regelement, wordt opgeheven. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op 
de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking door het aanbrengen 
van de vermelde verkeerstekens. 

 


