
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Lokaal bestuur WETTEREN

college van burgemeester en schepenen

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
Zitting van 13 juni 2022 

Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester
Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van 
Heddeghem, Bram De Winne, Jan Tondeleir schepenen
Ward Hollebosch algemeen directeur

Verontschuldigd:
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Tijdelijke uitbreiding blauwe zone 2A - Serskampsteenweg

HET COLLEGE

Wettelijk kader
 Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid 

artikel 119;
 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.

Motivering
Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Acaciastraat werd recent ingericht als woonerf. Om 
bewoners ook de kans te geven om zich met een bewonerskaart in de omliggende straten 
te parkeren wordt gevraagd een tijdelijke uitbreiding van blauwe zone 2A in te voeren. In 
functie van de riolering- en wegeniswerken aan de Zuidlaan, Acaciastraat en Halven Akker 



PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Lokaal bestuur WETTEREN

komen ook vragen binnen met betrekking tot de mogelijkheid tot parkeren gedurende de 
werken. 
Houders van een bewonerskaart zouden zich op deze manier ook parkeren in 
onderstaande straten:

o Spoorweglaan tussen Statiekouterwegel en Korte Massemsesteenweg, met 
uitzondering van de Stationsparking

o Korte Massemsesteenweg
o Massemsestraat
o Oordegemsesteenweg tussen spoorlijn en Zuidlaan
o Fortstraat
o Leon De Smetlaan
o Boomkwekerijstraat
o Rozenstraat
o Victor Van Sandelaan tussen Oordegemsesteenweg en Acaciastraat
o Statiekouterwegel met uitzondering van de huisnummers 9, 11 en 13
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Acaciastraat
o Zuidlaan tussen de Bloemluststraat en Serskampsteenweg
o Acaciastraat
o Halven Akker

 Overwegende dat de uitbreiding van deze blauwe zone naar het woonerf in de 
Serskampsteenweg geen oplossing zal bieden voor de parkeerproblematiek van de 
bewoners, gezien de parkeerdruk door nabijgelegen bedrijven;

 Overwegende dat het invoeren van een blauwe zone het effect hebben dat de 
parkeerdruk zich verplaatst naar de aanpalende straten;

 Overwegende dat er binnen het nieuwe parkeerbeleid (samenhangend binnen de 
centrumvisie) eventueel kan worden gekozen om de eerste bewonerskaart betalend te 
maken;

 Overwegend dat de riolering- en wegeniswerken aan de Zuidlaan, Acaciastraat en 
Halven Akker geruime tijd in beslag zouden nemen en hierdoor de parkeermogelijkheid 
zeer minimaal zal zijn.

BESLUIT:

Artikel 1: Het college vaardigt volgende tijdelijke politieverordening op het wegverkeer uit. 
Blauwe zone 2A wordt uitgebreid naar Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Acaciastraat. 
De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u, 
uitgezonderd voor bewoners die beschikken over een geldige bewonerskaart.

Artikel 2: Het college vaardigt volgende tijdelijke politieverordening op het wegverkeer uit. 
Blauwe zone 2A wordt uitgebreid naar Zuidlaan (tussen de Bloemluststraat en 
Serskampsteenweg), Acaciastraat en Halven Akker. De blauwe zone is geldig van maandag 
tot en met zaterdag tussen 9u en 18u, uitgezonderd voor bewoners die beschikken over 
een geldige bewonerskaart. 

Artikel 3: De reglementering inzake het parkeren in zones met beperkte parkeertijd en op 
plaatsen met blauwe zonereglementering wordt als volgt ter kennis gebracht:
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 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 Zuidlaan (tussen 
de Bloemluststraat en Serskampsteenweg), Acaciastraat en Halven Akker..

Artikel 4: Bewoners woonachtig in de straten hieronder opgesomd met beperkte 
parkeerduur 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.
 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
 Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Acaciastraat 
 Zuidlaan tussen de Bloemluststraat en Serskampsteenweg
 Acaciastraat
 Halven Akker

Artikel 5: De regeling van de verkeerssituatie is tijdelijk, en dus niet blijvend of van 
periodieke toestand. Na evaluatie van de maatregel wordt bekeken of dit definitief kan 
worden ingevoerd.

Artikel 6: Dit besluit wordt ter kennisgeving 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. 

Namens het college van burgemeester en schepenen

de algemeen directeur, de burgemeester
W. Hollebosch A. Pardaen

Voor eensluidend afschrift,
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de algemeen directeur, de burgemeester,
W. Hollebosch A. Pardaen
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