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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt
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Herk-de-Stad, 08 april 2019
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Zitting van 08 april 2019
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Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie 
Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Marijke Berden, Schepen

Karolien Grosemans, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Goedkeuring van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'parkeernorm bij 
woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen'.

Feiten en context
Overwegende dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Parkeernorm bij woongelegenheden, 
verkavelingen, industrie en werkplaatsen" goedgekeurd op 14 oktober 2013, niet meer aan de huidige eisen en 
normen voldoet, dat de nieuwe, aangepaste stedenbouwkundige verordening "Parkeernorm bij woongelegenheden, 
verkavelingen, industrie en werkplaatsen, de bestaande verordening zal opheffen;
Overwegende het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 03/01/2019 tot 02/02/2019;
Overwegende de publicatie in het Belgisch staatsblad dd. 31/12/2018;
Overwegende de publicatie op de gemeentelijke website eind december 2018;
Overwegende de publicatie in het gemeentelijk infoblad '3540' eind december 2018;
Overwegende het advies van de GECORO dd. 18/02/2019;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat de huidige parkeernorm de ééngezinswoningen geen keuze laat om de eigen wagen(s) overdekt 
of niet-overdekt te parkeren, dat de nieuwe parkeernorm de eigenaar vrijlaat in de keuze om de parkeerplaats al dan 
niet te overdekken of inpandig te voorzien;
Overwegende dat de huidige parkeernorm een te hoog aantal parkeerplaatsen oplegt bij de bouw van 
meergezinswoningen, dat dit ten koste gaat van de open ruimte. Dat het voorzien van 2 parkeerplaatsen per 
appartement van meer dan 103m² niet nodig blijkt en dat het aantal voorziene, door de huidige parkeernorm, 
opgelegde parkeerplaatsen niet benut worden. Dat deze ruimte op een efficiëntere manier kan worden ingevuld met 
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meer aandacht voor open ruimte, dat de gewijzigde parkeerverordening stelt dat voor elke wooneenheid in een 
meergezinswoning van meer dan 60m² 1.5 parkeerplaats moet voorzien worden;
Overwegende dat de huidige parkeernorm geen verplichtingen oplegt aangaande fietsenstallingen. Dat er vaak 
geen ruimte vrijgemaakt wordt om fietsen te stallen en dat dit als een tekort ervaren wordt. Dat de aanpassing van 
de parkeernorm het fietsgebruik binnen de gemeente wil promoten, dat de paragraaf die wordt toegevoegd aan 
artikel 6  stelt dat er bij de meergezinswoning plaats moet zijn voor 2 fietsen per appartement;
Overwegende dat voor de nieuwe parkeerverordening in opmaak de GECORO een advies dient te formuleren, dat 
bij in werking treden van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘parkeernorm bij 
woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen’ de parkeerverordening die vandaag van kracht is, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 oktober 2013, opgehoffen wordt;
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd ten opzichte van de huidige parkeerverordening.
 
Artikel 5. parkeren bij ééngezinswoningen
-       Elke ééngezinswoning in halfopen of open bouworde moet minstens over 2 parkeerplaatsen beschikken. De 
eigenaar kiest zelf of het een autobergplaats of een autostandplaats betreft. Voor eengezinswoningen in open 
bouworde geldt tevens de verplichting dat beide parkeerplaatsen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen 
functioneren.
-       Bij elke meergezinswoning moet een mogelijkheid voorzien worden om 2 fietsen te stallen per appartement.
 
Volgend uit het advies van de deputatie worden volgende artikels lichtjes aangepast om uniformiteit met artikel 5 te 
garanderen. (zie volledig advies deputatie in bijlage)
 
Artikel 6. Parkeren bij meergezinswoningen
-       Voor elke wooneenheid met een vloeroppervlakte hoger dan 60m² worden minimum 1.5 parkeerplaatsen 
voorzien op eigen kavel. (voor appartementen groter dan 100m² dienen niet langer 2 parkeerplaatsen voorzien te 
worden)
-       Bij elke meergezinswoning moet een mogelijkheid voorzien worden om 2 fietsen te stallen per appartement.
 
Artikel 7. Verkavelingen en bouwprojecten met nieuwe wegenaanleg.
-       Elke ééngezinswoning in een verkaveling of in een bouwproject in gesloten, halfopen of open bouworde  moet 
minstens over 2 parkeerplaatsen beschikken. De eigenaar kiest zelf of het een autobergplaats of een 
autostandplaats betreft. Voor eengezinswoningen in open bouworde geldt tevens de verplichting dat beide 
parkeerplaatsen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen functioneren.
-       Op sommige plaatsen wordt onterecht stedenbouwkundige vergunning vermeld in plaats van 
omgevingsvergunning.
-       Aanvullende extra dossierstukken worden afgeraden. Intekenen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen dient 
te gebeuren op het inplantingsplan. Beschrijvende delen dienen opgenomen te worden in de nota.
 
De wijzigingen in de parkeerverordening ten opzichte van de vandaag van toepassing zijnde verordening en de 
aanpassingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de adviezen zijn gevisualiseerd in bijlage 
"2019_parkeerverordening_na_adviezen".
 
Overwegende dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend in kader van het openbaar onderzoek dat liep van 03/01/2019 
tot en met 01/02/2019, dat dit bezwaarschrift handelt over:
 

1. Misnoegdheid over het toepassen van de parkeerverordening op een project voor het bouwen van 3 
appartementen hetgeen resulteert in het oprichten van 5 parkeerplaatsen

2. Door het oprichten van deze parkeerplaatsen wordt de ruimte achter het gebouw volledig ingenomen en is 
er geen plaats meer voor groenaanplant. Er kan dus geen tuin voorzien worden.

3. De doelgroep voor deze op te richten appartementen zijn senioren. Deze doelgroep bezit doorgaans maar 1 
wagen. Er wordt aangehaald dat de tuin die voorzien zou worden op het binnenplein door deze verordening 
moet wijken voor parkeerplaatsen, dat de toekomstige bewoners van deze appartementen hierdoor een 
troosteloos uitzicht gaan hebben en dat dit hun levenskwaliteit niet ten goede komt.

4. De gemeente zou er een prioriteit van moeten maken om zoveel mogelijk auto’s uit het centrum te weren in 
plaats van alle open ruimte op te offeren voor auto’s.

 
Beoordeling bezwaarschrift:
 

1. De nieuwe parkeerverordening is een bijstelling van een reeds bestaande verordening. De voorgaande 
verordening legde op dat er per wooneenheid van meer dan 100m² zelfs 2 parkeerplaatsen voorzien diende 
te worden. Voor appartementen kleiner dan 100m² wordt de verordening niet gewijzigd en stelt de 
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verordening dat er nog steeds 1.5 parkeerplaatsen voorzien dienen te worden. Per 2 appartementen moet 
er bijkomend ook 1 parkeerplaats voor bezoekersparkeren voorzien te worden.  Voor een project van 3 
appartementen dienen dus 6 parkeerplaatsen voorzien te worden. De norm voor bezoekersparkeren is niet 
gewijzigd ten opzicht van de reeds bestaande parkeerverordening.

2. Deze stelling is correct. Daarmee dat er ook wordt aangemoedigd om ondergronds te parkeren. Om de 
rendabiliteit en de haalbaarheid van kleinere projecten niet in gedrang te brengen wordt de eis om 
ondergronds te parkeren pas opgelegd vanaf de 5de entiteit.

3. Men kan een omgevingsvergunning aanvragen voor het oprichten van appartementen. Men kan echter niet 
stellen dat deze appartementen enkel bewoond mogen worden door senioren. Zulke appartementen worden 
even vaak betrokken als starterswoning door jonge tweeverdieners. Een leeftijdsbepaling koppelen aan een 
omgevingsvergunning is in strijd met de antidiscriminatiewetgeving.

4. Het kan niet de bedoeling zijn dat door het oprichten van privéprojecten het openbaar domein nog meer 
belast wordt. Net door de opmaak van een verordening wil de gemeente de auto zoveel mogelijk bannen 
van het openbaar domein met oog op een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. De 
parkeerplaatsen die wel voorzien worden binnen dat openbaar domein dienen maximaal gebruikt te worden 
door bezoekers van de gemeente en klanten van de handels- en horecazaken.

Voorgaande in overweging genomen kan men stellen dat het bezwaar ongegrond is.
 
De GECORO verleent een gunstig advies aangaande de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
'parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen'. maar wenst bijkomend op te nemen 
dat de fietsenstallingen bij meergezinswoningen overdekt dienen te zijn en voorzien dienen te worden van de 
mogelijkheid voor het opladen van elektrische fietsen.
Het college van burgemeester en schepen treedt het advies van de GECORO gedeeltelijk bij. Het CBS gaat 
akkoord met de toevoeging dat de fietsparkeerplaatsen overdekt moeten zijn, maar gaat niet akkoord met het 
gegeven dat er bij elke overdekte fietsparkeerplaats een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien moet worden. 
Elektrische fietsen hebben een afneembare batterij die zeer makkelijk van de fiets te verwijderen is. Het is 
raadzaam om deze batterij in de eigen woning op te laden om zo de problematiek van gemeenschappelijk 
stroomverbruik te vermijden.

Wettelijke motivering
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 en later wijzigingen;
Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Goedkeuring van de nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Parkeernorm bij woongelegenheden, 
verkavelingen, industrie en werkplaatsen' waardoor de huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
'Parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen' goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 14 oktober 2013 wordt opgehoffen.
Artikel 2.
De parkeerverordening zoals toegevoegd in bijlage onder de naam "2019_parkeerverordening_def.pdf' maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het 
volledige advies van de GECORO binnen de tien dagen na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending 
bezorgd aan de deputatie en het departement.
Artikel 4.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- de dienst omgeving.
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