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Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende parkeren.

Aanleiding
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van 
een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;

Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens;
Het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
de nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;

Feiten, context en argumentatie
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om alle tot op heden genomen 
raadsbesluiten betreffende parkeren op te heffen en te vervangen door een aanvullend 
verkeersreglement betreffende het parkeerbeleid op het grondgebied Brakel op te 
stellen;
Het aanvullend reglement heeft betrekking op verschillende gemeentewegen en alsook 
op de gewestweg N8;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Art. 1 : Volgende aanvullende verkeersreglementen worden met ingang van heden 
opgeheven :
- dd 17 maart 1980 betreffende invoeren verboden parkeren in de Holenbroekstraat;
- dd 24 januari 1984 betreffende invoeren beurtelings parkeren in de 
Twaalfbunderstraat;
- dd 10 november 1986 betreffende invoeren verboden parkeren in de Opbrakelsestraat;
- dd 10 november 1986 betreffende invoeren verboden parkeren in de Meerbeekstraat;
- dd4 juli 1994 betreffende alternatief parkeren in de Kruisstraat;
- dd 9 november 1994 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor autobussen in de 
Groenstraat;
- dd 2 februari 1998 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de 
Industrielaan;
- dd 26 november 2001 betreffende invoeren verboden parkeren en stilstaan in de Sint-
Franciscusstraat;
- dd 26 november 2001 betreffende wijziging aanvullend verkeersreglement dd 9 
november 1994 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor autobussen in de 
Groenstraat;
- dd 26 november 2011 betreffende verboden parkeren en stilstaan in de Groenstraat;
- dd 17 juni 2002 betreffende Invoeren parkeerplaatsen voor personenvoertuigen, 
ceremoniewagens en voor mindervaliden op de Everbeekplaats. Invoeren parkeerverbod 
in de Tamelbroekstraat, Nestor De Beckstraat, Lessensestraat, Reepstraat en 
Everbeekplaats;
- dd 17 juni 2002 betreffende invoeren van parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personenvoertuigen, autocars en mindervaliden op het Marktplein, Dam, Sint-
Sebastiaansplein en Muiterij;
- dd 4 oktober 2004 betreffende invoeren van parkeerplaatsen voor personenvoertuigen, 
autocars en mindervaliden op de parking sporthall De Rijdt;
- dd 31 maart 2003 betreffende uitbreiding parking Tirse;
- dd 26 mei 2003 betreffende invoeren verboden parkeren in de Hul;
- dd 29 september 2003 betreffende wijziging parkeerreglement in diverse 
centrumstraten;
- dd 29 december 2003 betreffende invoeren parkeerverbod in de Spoorwegstraat;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren verboden parkeren in de Kraaiestee;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren verboden parkeren in de Eikkouterweg;
- dd 22 maart 2004 betreffende wijziging parkeerreglement in diverse centrumsteden;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren beperkte parkeertijd parking Beekstraat;
- dd 21 juni 2004 wijziging aanvullend verkeersreglement dd 29 september 2003 
betreffende parkeerreglement in de Stationsstraat;
- dd 4 oktober 2004 invoeren parkeerregeling voor vrachtwagens in de Industrielaan;
- dd 21 november 2005 betreffende invoeren parkeerverbod in Perreveld;
- dd 21 november 2005 betreffende wijziging raadsbesluit d.d. 24 november 2003 
betreffende invoeren van het beperkt parkeren op het Stationsplein. Uitbreiding beperkte 
parkeertijd in de Spoorwegstraat;
- dd 21 november 2005 betreffende invoeren halfmaandelijks beurtelings parkeren in de 
Sint-Martensstraat;
- dd 25 september 2006 betreffende invoeren verboden parkeren in de Nieuwstraat;
- dd 16 maart 2009 betreffende invoeren verboden parkeren in de Stationsstraat;
- dd 20 oktober 2008 i betreffende nvoeren verboden parkeren in Kapittel;
- dd 29 juni 2009 betreffende invoeren verboden parkeren in Kulkadetstraat;
- dd 6 augustus 2012 betreffende invoeren verboden parkeren in de Hollebeekstraat;
- dd 16 september 2013 betreffende woonwijken Noordhoek, Sint-Pieterswijk, 
Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk, 
Vierschaar en Ruiterij. Zonale invoering van snelheidsbeperking, verbod doorgaand 
verkeer en parkeerregeling 30km/u.
- dd 14 april 2014 betreffende invoeren blauwe zone en beperkt parkeren grondgebied 
Brakel;



- dd 27 juni 2016 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden op het 
grondgebied Brakel;
- dd 12 juni 2017 betreffende invoeren verboden parkeren Kerkhofstraat;
- dd 18 december 2017 betreffende invoeren parkeerplaatsen met parkeerschijf voor 
elektrische wagen;
- dd 26 februari 2018 betreffende invoeren gedeeltelijk parkeren op het voetpad
- dd 25 juni 2018 betreffende invoeren parkeren in de Serpentestraat, Sint-Apolloniaplein 
en Teirlinckstraat
- dd 28 december 2018 betreffende aangepast aanvullend verkeersreglement woonerf 
Suttermeers
Art. 2 : GEMEENTEWEGEN
Volgende verkeersmaatregelen inzake parkeerbeleid worden ingevoerd :
A. BEURTELINGS PARKEREN : halfmaandelijks
1. Twaalfbunderstraat vanaf de Valkenstraat tot huisnr 76;
2. Kruisstraat vanaf de Warande tot aan de grens met de gemeente Lierde
3. Sint-Martensstraat : gezien vanuit de richting kerk naar Vloesberg :
- rechts, vanaf huisnr 16 tot aan huisnr 36 en vanaf huisnr 40 tot aan huisnr 54;
- links, vanaf de aansluiting met de Zure Veldwegel tot aan de eigendom van huisnr 31 
en vanaf huisnr 37 tot 15m vòòr de bushalte;
 B. VERBODEN PARKEREN : Voor elke voertuig 
1. Opbrakelsestraat langs beide zijden over een afstand van 65m vanaf woning nr 1 
richting deelgemeente Opbrakel langs beide zijden;
2. Meerbeekstraat ter hoogte van huisnrs 30 tot 44, en 41;
3. Tamelbroekstraat vanaf de Nestor De Beckstraat over een afstand van 15m;
4. Groenstraat vanaf en langsheen huisnr 20 tot aan huisnr 30;
5. Nestor De Beckstraat tussen Lessensestraat en Tamelbroekstraat langs beide zijden;
6. Lessensestraat over een afstand van 40m vanaf de Nestor De Beckstraat langs beide 
zijden;
7 Sint-Martensstraat
a. tussen huisnr 36 en 40 langsheen beide zijden van de weg;
b. vanaf huisnr 7 tot huisnr 9 links in de richting Vloesberg
8. Stationsstraat :
a. tussen huisnrs 71 en 81 op werkdagen tussen 8u en 17u30;
b. vanaf de Hoogstraat langs de onpare huisnrs over een afstand van 16
9. Hollebeekstraat langs de huisnrs 1 en 3;
10. Serpentestraat vanaf kruispunt Wielendaalstraat langs zijkant huisnr 
Wielendaalstraat 30 over een afstand van 15m
11. Sint-Sebastiaanplein ter hoogte van huisnr 4
12. Teirlinckstraat tussen huisnr 11 en 17
13. Suttermeers op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat
14. Tenbossestraat : thv huisnrs 19 en 21, en 7 m vanaf huisnr 19 richting Dr. De 
Dryverestraat
15. Kulkadetstraat op het verharde stuk openbaar domein buiten de rijbaan naast huisnr 
6
16. Hul over een afstand van 80m. vanaf de Rovorst langs beide zijden;
17. Kraaiestee ter hoogte van huisnummer 10 over een afstand van 30;
18. Nieuwstraat langsheen huisnrs 67 en 69;
19. Sint-Franciscusstraat rechts vanaf de Holenbroek tot aan en in de richting van de 
Opbrakelsestraat;
20. Industrielaan, gezien vanaf Geraardsbergsestraat :
- links vanaf de Geraardsbergstraat tot eerste bocht naar rechts
- rechts vanaf Geraardsbergsestraat tot 25m voorbij de eerste zijweg naar rechts;
- rechts vanaf gebouw nummer 28 tot einde Industrielaan;

 C. VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN:
I. andersvaliden
1. Deelgemeente Nederbrakel



- Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats het dichts 
bij de bibliotheek), 12;
- parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein
* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de service flats,
* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,;
- Vierschaar :
  * de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat,
  * de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking,
  * de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
  * 2 parkeerplaatsen rechts achteraan gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
  * 2 parkeerplaatsen op de buiten de rijweg gelegen parking aansluitend op het gebouw 
nummer 25
- Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat;
- parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3
- Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52
- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
2. Deelgemeente Parike
- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;
3. Deelgemeente Opbrakel
- Sint-Martensstraat : 
  * laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat 
  * parkeerplaats links van de ingang van de kerk;
4. Deelgemeente Zegelsem :
- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk 
- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis;
5. Deelgemeente Elst :
- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk
6. Deelgemeente Everbeek :
- Everbeekplaats: 
  * eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk,
  * laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk
- Muiterijstraat  : 
  * eerste links ingang kerk,
  * eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk
7. Deelgemeente Michelbeke :
- Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat
 II. bussen :
Groenstraat over een afstand van 20m vanaf ingang en langs Stella Matutina tijdens de 
schooldagen:
- van 7u30 tot 9u van maandag tot vrijdag;
- van 16u tot 17 van maandag tot vrijdag uitgezonderd op woensdag 
- van 11u45 tot 12u30 op woensdag
 III. Cerenomiewagens
- Everbeekplaats voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m;
- Muiterij voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m
- Marktplein thv van de deur links van de kerk
 IV. Alle voertuigen :
1. Industrielaan gezien uit de richting van de Geraardsbergsestraat : 
- rechts vanaf 30m voorbij de eerste zijweg rechts tot 15m voor de bocht naar rechts
- buiten de rijbaan gelegen gedeelte rechtover ingang gebouw nr 28
V. Personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen :



1. Parking Tirse
2. Everbeekplaats;
3. Dam met inbegrip van parking
4. Muiterij op de parking thv gemeentelijke kleuterschool
5. Sint-Sebastiaanplein
6. parking sporthal
7. Vierschaar
8. Sint-Pieterswijk
9. Peperendaalwijk
10. Hovendaal
11. Ruiterij
12. Nederstenkouter
13. Geraardsbergsestraat tussen Rondplein en Industrielaan langs de pare huisnummers
14. Brusselsestraat thv woning nr 38
15. Neerstraat langs beide zijden van huisnummer 3 tot en met huisnummer 13 
16. Serpentestraat, tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat
17. uitgezonderd op woensdag tussen 5u en  14u,
a. Marktplein
b. Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat
c. Hoogstraat
VI. Elektrische voertuigen : Oplaadplaatsen
1.  2 parkeerplaatsen op de parking Vierschaar
2.  2 parkeerplaatsen op de parking Tirse
3.  2 parkeerplaatsen op de parking gemeentelijke sporthal
D. BEPERKTE PARKEERTIJD max 30 min
 Buiten blauwe zone
- Brusselsestraat thv woning nr 38
Binnen blauwe zon
- Hoogstraat, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden
- Neerstraat van huisnr 5 tot 13 en van 24 tot 34, met uitzondering van de parkeerplaats 
voor andersvaliden
 E. ZONALE REGELING
1. blauwe zone
- Neerstraat 
- Stationsstraat;
- Wielendaalstraat;
- Serpentestraat;
- Brugstraat;
- Markplein;
- Tirse langs beide zijden van de rijweg gelegen tussen gebouw bibliotheek 
en  T.Brakelstraat;  
- Kasteelstraat vanaf kruispunt Stationsstraat-Hoogstraat-Wielendaalstraat tot en met 
woning nummer 26;
- Vierschaar vanaf Neerstraat tot parking;
2. parkeren enkel personenvoertuigen en voertuigen dubbel gebruik
- Noordhoek;
- Hovendaal;
- Sint-Pieterswijk,
- Nederstenkouter
- Veldstraat,
- EdgarTinelstraat,
- Peperendaalwijk,
- Suttermeers,
- Vierschaar
- Ruiterij
F. PARKEREN OP HET VOETPAD
1. Wijnstraat gedeeltelijk langs de kant van de pare huisnummers



G. SIGNALISATIE
A. : verkeersborden E5 en E7 met de pijlen Type X a, b en d;
B.1 tot B.7, B.8b tot B14 : gele onderbroken lijn
B.15 : verkeersbord E3
B.7a, B.16; B.18, B.19, B.20 : verkeersbord E1 met onderborden Xa en Xb
C.I : borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor andersvaliden)
C.II : verkeersborden E9d met onderborden aanduiding uren + Xa en Xb
C.III : het verkeersbord E9a (waar nodig met pijlen Xa en Xb) met onderbord type IV 
“uitgezonderd cerenomiewagens”
C.IV : verkeersbord E9 met onderborden Xa en Xb
C.V.1 tot C.V.16 : verkeersbord E9b
C.V.17 : verkeersbord E9b met onderbord "uitgezonderd op woensdag van 5u en 14"
C.VI : verkeersbord E9a met pictogram of onderbord “elektrische voertuigen” + 
onderbord VIIb
D : onderbord max 30 min
E.1 : de verkeersboren begin en einde blauwe zon met afbeelding E9a en parkeerschijf
E.2 : de verkeersborden begin en einde blauwe zone met afbeelding E9b en parkeerschijf
F : de verkeersborden E9f
Art. 3 : GEWESTWEGEN
in de Geraardsbergstraat wordt links gezien richting Rondplein, vanaf de Industrielaan 
over een afstand van 25m enkel parkeren toegelaten voor personenauto's, auto's dubbel 
gebruik, minibussen en motorfietsen.
De maatregelen wordt gesignaleerd met het verkeersborden  E9a + onderborden Xa en 
Xb
Art. 4 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 286 van het gemeentedecreet bekend 
gemaakt worden.
Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de politiezone Brakel, digitaal 
loket ABB.

Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW 
raad,

Marcel Saeytijdt
Voor éénsluidend afschrift,

Brakel, 26 januari 2021
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW 
raad,

Marcel Saeytijdt
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