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Beschrijving
Aanleiding en context
Op 26 maart 2012 keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Grote Markt goed.
Op 2 februari 2015 keurde de gemeenteraad het retributiereglement op het parkeren goed.
Op 9 mei 2016 meldde de lokale politie dat er regelmatig meer dan één voertuig met een blauwe
parkeerkaart parkeert op de Grote Markt in de buurt van de ingerichte voorbehouden parkeerplaats.
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De Grote Markt behoort tot het beheer van de stad.
Juridische grond

 Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968.

 Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en al zijn latere wijzigingen.

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

 Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 De ministeriële omzendbrieven van 3 april 2001 en 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen
voorbehouden voor personen met een handicap.

 Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en de
bekostiging van de verkeerstekens.

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.

 Het collegebesluit van 18 februari 2010 waarin goedkeuring wordt gehecht aan de beleidsnota
rond parkeren voor personen met een handicap.

 De ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Argumentatie
De lokale politie merkte op dat er regelmatig meer dan één voertuig met een blauwe parkeerkaart
parkeert op de Grote Markt in de buurt van de ingerichte voorbehouden parkeerplaats. Daarop
noteerde de politie op 12 verschillende momenten het aantal voertuigen met een blauwe parkeerkaart
dat hier geparkeert stond. Hieruit bleek dat er gemiddeld één extra voertuig met blauwe parkeerkaart
hier parkeert.
Rondom de Grote Markt zijn reeds een heel aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

 Otterstraat - 4 plaatsen
 Begijnenstraat - 4 plaatsen
Echter, voor mensen die naar de Grote Markt rijden via de Herentalsstraat is het aanbod beperkt. In
de Herentalsstraat zijn er geen voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt van de Grote Markt, op de
Grote Markt zelf één en in de Paterstraat één plaats ter hoogte van huisnummer 18.
Gezien het beperkte aanbod op de aanrijroute via de Herentalsstraat en de grote vraag naar
voorbehouden parkeerplaatsen stelt de dienst wegen, groen en mobiliteit voor om aan de zuidzijde
van de Grote Markt twee extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap in te richten. Tussen
de Herentalsstraat en de voorbehouden parkeerplaatsen blijft nog voldoende ruimte over om aan deze
zijde te laden en lossen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Advies
Lokale politie - team verkeer
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad van de stad Turnhout besluit het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg voor de Grote Markt, gestemd in de zitting van 26
maart 2012 op te heffen en te vervangen door wat volgt.
Artikel 2
Het eenrichtingverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen:

 tussen de Paterstraat en het Zegeplein, met toegelaten rijrichting naar het Zegeplein;
 tussen de Gasthuisstraat en de Herentalsstraat, met toegelaten rijrichting naar de
Herentalsstraat;

 tussen het Zegeplein en de Gasthuisstraat, met toegelaten rijrichtting naar de Gasthuisstraat.
De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 3
Het eenrichtingverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A, wordt
ingevoerd in het gedeelte begrepen

 tussen de Otterstraat en de Paterstraat, met toegelaten rijrichting naar de Paterstraat.
 tussen de Herentalsstraat en de Otterstraat, met toegelaten rijrichting naar de Otterstraat.
De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 4
De toegang wordt verboden, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor fietsers op
het plein aan de zuidzijde van de Grote Markt.
De verkeersborden C3 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 5
Het verbod wordt opgelegd in de door de pijl aangeduide richting naar rechts af te slaan,
uitgezonderd fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en bussen van De Lijn, aan
het kruispunt met de Herentalsstraat, voor het verkeer rijdend in de richting van de Otterstraat.
Het verkeersbord C31 met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 6
De verplichting wordt opgelecht naar links te rijden, ter hoogte van de Gasthuisstraat.
Het verkeersbord D1 wordt aangebracht.
Artikel 7
De verplichting wordt opgelegd rechtdoor te rijden, komende uit de Gasthuisstraat, uitgezonderd
fietsers.
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Het verkeersbord D1 met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 8
Het parkeren wordt verboden op de volledige Grote Markt.
De zoneverkeersborden E1 worden aangebracht op alle toe- en uitgangen.
Artikel 9
Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap
op de aangelegde parkeerplaats, langs de zuidzijde ter hoogte van de huisnummers 51 - 53 (3
plaatsen).
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.
Artikel 10
Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor taxi's:

 langs de noordzijde ter hoogte van huisnummer 7 (2 plaatsen);
 langs de oostzijde ter hoogte van huisnummer 44 (2 plaatsen).
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.
Artikel 11
Een voetgangerszone wordt ingericht langs de noordzijde, laden en lossen van 8.30u tot 11.30u en
van 18.00u tot 20.30u. Op zaterdag worden de venstertijden aangepast omwille van de wekelijkse
markt en is het lossen en laden mogelijk tussen 8u30 en 14u30 en van 18u00 en 20u30. De
voetgangerszone is toegelaten voor fietsers, taxi's en bussen van De Lijn.
De verkeersborden F103 en F105 worden aangebracht.
Artikel 12
Parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markering op de voorbehouden plaatsen
voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.
Artikel 13
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling beleid,
mobiliteit en verkeersveiligheid.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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