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Parking bestemd voor vrachtwagens t.h.v. het op- en afrittencomplex E4O3
langs de N8 (voorstel locatie: gronden gelegen in Vliegveld, 20 afdeling, sectie B
nr. 862 d2)

Geachte

Momenteel is langs de NB in Wevelgem, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E403
en de industriezone Wevelgem-Zuid, de bestaande parkeerstrook over een afstand van
100m langs beide zijden van de NB verwijderd.

Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde dit uit omdat bedoelde par:keerstrook
net niet breed genoeg was voor vrachtwagens. Hierdoor stonden deze voertuigen voor
een deel op het fietspad, waardoor een gevaarlijke situatie gecreëerd werd voor fietsers
Bijkomend werd het fietspad verbreed en verder van de rijweg aangelegd. Er werd ook
een veiligheidsstrook aangebracht tussen de rijweg en het fietspad (zie rode aanduiding
op plan - bijlage 1).

Het gevolg is dat vrachtwagens, bij gebrek aan parking, toch blijven parkeren op deze
plaats langs de NB. Hierdoor staan ze nu helemaal op het fietspad en zijn volledig in
overtreding. Politiediensten hebben er al meerdere malen opgetreden, maar de
problematiek blijft omdat vrachtwagens nergens terecht kunnen.

In het kader van bovenvermelde problematiek is de gemeente op zoek naar oplossingen
om tegemoet te komen aan het tekort aan vrachtwagenparking ter hoogte van de
industriezones langs de NB. Met de toekomstige revitalisering van het industrieterrein
wevelgem-zuid is echter geen ruimte gevonden voor de aanleg van een
vrachtwagenparking. Enkel in de zijstraten worden parkeerstroken voor vrachtwagens
aangelegd. Het probleem langs de NB stelt zich echter nu waardoor een oplossing zich
opdringt.
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Uit nazicht blijkt dat er zich, in de nabije omgeving nog een parkeerstrook bevindt die
zich wel degelijk zou lenen voor het parkeren van vrachtwagens (zie blauwe aanduiding
op plan - bijlage 1). We stellen echter vast dat deze altijd vol staat met wagens van
mensen die aan carpooling doen. Deze strookzou aldus een mogelijkheid zijn om er een

vrachtwagenparking aan te leggen indien een alternatief kan gevonden worden voor de
wagens die er momenteel staan.

Bij onderzoek ter plaatse stelden we vast dat er een braakliggend perceel grond
(2" afdeling, sectie B nr. 862 d2) gelegen is langs het vliegveld en eigendom is van de
provinciale diensten. Momenteel is dit een groene zone die verder geen functie heeft. Een

mogelijk alternatief is het inrichten van een tijdelijk parkeerterrein voor personenwagens
op deze gronden (zie bijlage 2 waarop perceel is aangeduid). Dit voorstel werd door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van ll januari 2017 besproken. In
bijlage maken wij u hieromtrent de beslissing van het college van burgemeester en

schepenen van 11 januari 2OL7 over.

Als gemeentebestuur zijn wij bereid, indien wij van u hiervoor de goedkeuring krijgen,
om op deze locatie een tijdelijke carpoolparking aan te leggen. Bijgevolg verzoeken wij u
om deze vraag in overweging te nemen en ons uw standpunt hieromtrent over te maken.

Indien u vragen hebt omtrent dit voorstel, kunt u cóntact opnemen met mevrouw Hilde
Gheysen, diensthoofd openbare infrastructuur & mobiliteit (tel. 056/43 39 10 of per mail
hilde. g heysen@wevelgem.be).

We danken u alvast voor uw bereidwilligheid.
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Hoogachtend

Kurt Parmentier
gemeentesecretaris

Marié
schepen voor mobiliteit
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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
van 11 januari 2017

Aanwezig
Jan Seynhaeve, burgemeester

Mathieu Desmet, Geert Breughe, Lobke Maes, Bernard Galle, Stijn Tant, Marie De Clerck,
Kevin Defieuw, Frank Acke, schepenen

Ku rt Pa rmentier, gemeentesecreta ris

Aanvraaq tot aanleoqen van een tiideliike carpoolparkinq op eiqendom van de
provincie.

Feiten, context en argumentatie
Ter hoogte van de industriezones in Wevelgem is een tekort aan vrachtwagenparkings.
Langs cle NB, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E403 in Wevelgem en de
industriezone Wevelgém-Zuid, is een parkeerstrook maar die was te smal voor
vrachtwagens om er te parkeren. Door plaatsgebrek parkeerden vrachtwagens er toch
waardoor ze voor een deel op het fietspad stonden, wat tot gevaarlijke situaties leidde.
Door het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd hier een nieuw fietspad aangelegd
en de parkeerstrook verwijderd over een afstand van 100 m langs beide zijden van de
NB. Het fietspad werd verbreed en verdervan de rijweg aangelegd. Er werd een
veiligheidsstrook gecreëerd tussen de rijweg en het fietspad'
Het gevolg is dat de vrachtwagens, bij gebrek aan parking, toch blijven parkeren op deze
plaats langs de NB en bijgevolg nu volledig op het fietspad geparkeerd staan.
Vrachtwagens staan volledig in overtreding. Politiediensten hebben al meerdere malen
opgetreden, maar de problematiek blijft omdat vrachtwagens nergens terecht kunnen.
Zelfs met de toekomstige revitalisering van het industrieterrein Wevelgem-Zuid is geen
ruimte gevonden voor de aanleg van een vrachtwagenparking. Enkel in de zijstraten
worden parkeerstroken aangelegd voor vrachtwagens. Het probleem langs de NB stelt
zich echter nu en vraagt om een oplossing.
In de nabije omgeving (zie blauwe aanduiding op plan in bijlage 1) bevindt zich nog een
parkeerstrook maar die staat altijd vol met wagens van mensen die aan carpooling doen,
Deze strook zou zich ook lenen voor het parkeren van vrachtwagens als een alternatief
kan gevonden worden voor de wagens

Een mogelijk alternatief is het inrichten van een tijdelijk parkeerterrein voor wagens in
de groene stroken langs het vliegveld, op grond van de provincie (zie bijlage 2 waarop
het stuk is aangeduid).

Bijlagen
. Plan met aanduiding nieuw aangelegde fietspad (rood) en mogelijke parkeerplaats

voor vrachtwagens (blauw).
. Plan met aanduiding perceel - eigendom van de provincie - voor aanleg tijdelijke

carpoolparking.



Beslissing

Artikel 1

Beslist om de deputatie te vragen tot het gebruik van de gronden aan het vliegveld voor
de aanleg van een tijdelijke carpoolparking - zie bijlage 2.

Namens het college
gemeentesecretaris, rge r,

anS haeve

Voor éénsluidend afschrift
Wevelgem, 24 januari 2OL7

hu eester,
haeve

gemeentesecretaris,
Kurt Parmentier
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