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Voorwoord 

 

Dit verslag stemt overeen met de versie "ontwerp" van gemeentelijk parkeeractieplan (GPAP) van Ganshoren, zoals opgesteld op basis van hoofdstuk V van de 
ordonnantie van 22 januari 2009 (gewijzigd op 20 juli 2016) houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap. 

 

In overeenstemming met artikel 19 van dezelfde ordonnantie en in aansluiting op de beslissing van de gemeenteraad van Ganshoren van 26 juni 2014 werd dit 
ontwerp van GPAP uitgewerkt en opgesteld door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (parking.brussels). Dit werk is onder meer 
gebaseerd op een voorafgaande studie die werd uitgevoerd door de bureaus Transitec en espaces mobilités, onder leiding van het Parkeeragentschap en in nauwe 
samenwerking met de gemeente. 

 

Dit ontwerp van GPAP zal resulteren in een definitieve versie naar aanleiding van een openbaar onderzoek, zoals vastgelegd in hoofdstuk V van de bovenvermelde 
ordonnantie. De Brusselse Regering dient deze definitieve versie goed te keuren en de gemeente dient ze toe te passen. 
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1. Context en uitdagingen van de studie 

De gemeente Ganshoren heeft er in het kader van de ordonnantie van 22 
januari 2009 (aangepast op 20 juli 2016) houdende de organisatie van het 
parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap (artikelen 19 en 40) voor gekozen de opmaak van het 
GPAP toe te vertrouwen aan het Parkeeragentschap. Het agentschap heeft 
beroep gedaan op de diensten van twee gespecialiseerde studiebureaus – 
Transitec en Espaces-Mobilités – om te helpen deze opdracht tot een goed 
einde te brengen. 

1.1 Algemeen kader: gewestelijk plan en 
gemeentelijk actieplan 

Fig. 1.1.1 Krachtens de ordonnantie moet elke Brusselse gemeente een Gemeentelijk 
Parkeeractieplan (GPAP) vaststellen, waarvan de doelstellingen en principes 
in hoofdzaak omkaderd worden door de uitvoeringsbesluiten van deze 
ordonnantie:  

 het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 
(aangepast op 27 oktober 2016) houdende het reglementaire luik van 
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan; 

 het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 
(aangepast op 27 oktober 2016) betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en de vrijstellingskaarten. 

Het GPAP geldt voor het hele grondgebied van een gemeente en 
operationaliseert het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). Dit plan heeft 
als voornaamste doelstelling om een beter evenwicht te brengen in het 
gebruik van de openbare weg en tussen de verschillende weggebruikers en 
om het parkeerbeleid op gewestelijk niveau te vereenvoudigen door een 
harmonisering van de fundamentele instrumenten (tarifering, uurregeling, 
vrijstellingen, ...). Het GPBP wil in het bijzonder de parkeermogelijkheden van 
buurtbewoners vrijwaren en voor een sterke dynamiek in de detailhandels- 
en buurtwinkelsector zorgen. 

Het GPAP is eveneens een planningsinstrument waarmee een gemeente 
haar parkeerbeleid voor de komende jaren richting kan geven en dat alle 
acties van de gemeente in dit opzicht ondersteunt.  
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Figuur 1.1.1 – GPBP en gewestelijke doelstellingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GPAP en gewestelijke doelstellingen 

Gewestelijke doelstellingen:  
 modal shift 
 herverdeling van de openbare ruimte 
 levenskwaliteit van de buurtbewoners 
 harmonisering en vereenvoudiging 

van praktijken om te komen tot een 
rechtvaardig en coherent 
parkeerbeleid 
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Fig. 1.1.2 Meer in het algemeen is het GPBP een uitwerking van het gewestelijk 
mobiliteitsplan (Iris 2), dat de druk van auto's in de stad aanzienlijk en 
langdurig wil verminderen zonder echter de verschillende functies van de 
stad onbereikbaar te maken door met name alternatieven voor de eigen 
wagen te ontwikkelen. 

 Het Iris 2-plan beschouwt het parkeerbeleid als een hefboom om de 
afhankelijkheid van de wagen te doen afnemen. Het plan zet daartoe aan tot 
een prioritair gebruik van performante alternatieven voor de auto in het 
gewest aan de hand van de reglementering, herverdeling of vrijmaking van 
parkeerruimte op de openbare weg, en een progressieve heroriëntatie van 
deze functie buiten de openbare weg. Dit alles moet de leefomgeving van de 
Brusselaars en de luchtkwaliteit in de hoofdstad bevorderen.  

 Het Iris 2-plan bevestigt eveneens de oprichting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) als voornaamste 
uitvoerder van het gewestelijk parkeerbeleid. Dit agentschap heeft tot taak 
gegevens te verzamelen en bij te werken, studies te verrichten en 
planningsdocumenten op te stellen, adviezen te formuleren, parkings te 
bouwen en te beheren (zoals de toekomstige overstapparkings of 'park and 
ride'-parkings), het parksharingconcept te ontplooien en fietsparkeerplaatsen 
te ontwikkelen, parkeerplaatsen op de openbare weg te beheren en te 
controleren, ... 

  

Figuur 1.1.2 – De uitdagingen van een parkeerbeleid 
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1.2 Algemene methodologie 

1.2.1 Procedure voor de uitwerking 

Bijl. 1.2.1 Het GPAP wordt in 3 fasen verwezenlijkt: 

 fase 1: uitwerking van het ontwerp van GPAP (onderhavig document) 
en goedkeuring ervan door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 

 fase 2: raadplegingsfase: openbaar onderzoek, advies van naburige 
gemeenten en advies van de eigenlijke gemeente. Voor deze fase is 
een wettelijke termijn van 60 dagen vastgelegd om het advies van 
buurtbewoners en naburige gemeenten in te winnen. Hieraan wordt een 
extra termijn van maximaal drie maanden toegevoegd waarin de 
gemeente Ganshoren zich over het document kan uitspreken. Dit 
overlegproces is bedoeld om de maatregelen uit het ontwerp zo nodig 
in het definitieve GPAP aan te passen; 

 fase 3: uitwerking van het definitieve GPAP en goedkeuring ervan door 
de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De uitwerking van het GPAP wordt gegidst door een beperkt 
begeleidingscomité dat bestaat uit: 

 de schepen van mobiliteit en technische diensten van de gemeente;  

 het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;  

 de studiebureaus Transitec en Espaces Mobilités. 
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1.2.2 Inhoud van het GPAP 

Fig. 1.2.1 Conform de geldende regelgeving (zie hierboven) bestaat het ontwerp van 
GPAP en bijgevolg het definitieve GPAP uit de volgende luiken: 

 Een gedetailleerde stand van zaken: de stand van zaken vloeit voort uit 
een diagnose van de actuele parkeersituatie op het gemeentelijke 
grondgebied. Deze bestaat uit een balans van het aanbod op en buiten 
de openbare weg, ingedeeld volgens de vervoerswijze en aard van het 
gebruik (soorten gereglementeerde zones, soorten voorbehouden, 
ligging van fietsparkeerplaatsen, voornaamste bestemmingen van 
parkings, ...) en uit de vraag naar parkeerplaatsen overdag en 's nachts. 
Bovendien gaat ze ook in op het geldende beleid inzake vrijstellingen 
en controles/sancties. Deze diagnose is voornamelijk gebaseerd op: 

 gegevens die in de loop van de lente 2014 door Brussel Mobiliteit, 
in samenwerking met het Parkeeragentschap, zijn verzameld (met 
name vanuit het oogpunt van de methodologie en opvolging) om het 
aanbod van en de vraag naar parkeerplaatsen te kunnen 
kwantificeren en kwalificeren; 

 een inventaris van gemeentelijke parkeerreglementen; 

 waarnemingen op het terrein en opmetingen van de gemeente zelf; 

 Vaststelling van de belangrijkste doelstellingen en uitdagingen: deze 
zowel voluntaristische als pragmatische doelstellingen zijn 
hoofdzakelijk vastgesteld door de bovengenoemde stand van zaken te 
vergelijken met het gewestelijke reglementaire kader (bestaande uit 
een reeks te bereiken normen en drempels) en door rekening te houden 
met de lokale context en de specifieke kenmerken van het 
gemeentelijke grondgebied (functionele typologie, demografie, fiets- en 
voetpaden, netwerken voor openbaar vervoer, wegennetten, ...). Deze 
doelstellingen worden uitgevoerd in coherentie met de maatregelen die 
buurgemeenten met name via hun eigen GPAP's doorvoeren;  

 Vaststelling van strategische richtsnoeren (regelgevende zonering, 
aandacht voor alternatieven voor de wagen, eventuele compensaties in 
de vorm van parkeerplaatsen buiten de openbare weg enz.), die aan de 
hand van een actieplan worden uitgewerkt; 

 Vaststelling van uitvoeringsmodaliteiten van het actieplan in de vorm 
van een operationele planning, opvolging, controles/sancties, 
vrijstellingen en evaluaties;  

 Synthese: voorlopige planning van de verschillende geplande acties per 
wijk. 
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Figuur 1.2.1 – Algemene methodologie voor de uitwerking van het 
GPAP van Ganshoren 

  

GPAP en gewestelijke doelstellingen 
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1.3 Territoriale context 

1.3.1 Algemene kenmerken1 

Fig. 1.3.1a Ganshoren is een gemeente van de tweede gordel van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

Omdat ze in het zuiden door de R20 (Keizer Karellaan) wordt doorkruist, is 
deze gemeente een toegangspoort tot de Brusselse hoofdstad. Het GMP van 
2007 bracht diverse grote beperkingen op het vlak van mobiliteit aan het licht. 
De problemen die destijds werden aangehaald, zijn de voorbije jaren alleen 
maar groter geworden naarmate het verkeer toenam. Het meest ingrijpende 
fenomeen is de passage van pendelaars uit het Vlaams Gewest naar het 
stadscentrum. Door de beschikbare capaciteit van de grote verkeersassen – 
de R20 (Keizer Karellaan), de Wereldtentoonstellingslaan en de Jacques 
Sermonlaan – nemen dit fenomeen en bijgevolg het verkeer, de congestie 
en de luchtverontreiniging in de gemeente nog in omvang toe. De meeste 
pendelaars bereiken het stadscentrum vanaf de A10 via de Jacques 
Sermonlaan. 

 Met een bevolking van nagenoeg 24.000 inwoners (oftewel 2% van de 
bevolking van het BHG) en een oppervlakte van 2,5 km² is de gemeente 
Ganshoren een van de kleinste van het hele Gewest. De bevolkingsdichtheid 
ligt er echter hoger dan het gemiddelde van het BHG: 9.534 inw. /km² 
tegenover 7.209 inw. /km² voor het Gewest. 

Vanuit een functioneel typologisch oogpunt wordt de gemeente gekenmerkt 
door een beperkte aanwezigheid van kantoren en bedrijven, evenals door 
een overwicht van de residentiële functie. Twee sectoren onderscheiden zich 
echter door het relatief gemengde karakter van hun activiteiten:  

 

1 Bron van de sociodemografische gegevens: Irisnet.be (oktober 2014) 

 de Keizer Karellaan waar handelszaken en private woningen de 
boventoon voeren;  

 het Koningin Fabiolaplein en de parking Nereus waar er conflicten in 
verband met het gebruik zijn vastgesteld (bewoners, bezoekers van het 
zwembad, pendelaars). 

Fig. 1.3.1b De continue bebouwing neemt het hele oostelijke en zuidoostelijke gedeelte 
van de gemeente in, terwijl het westen en noorden vooral worden 
gekenmerkt door een onderbroken stedelijk weefsel van 
nieuwbouwcomplexen en eengezinswoningen.  

De gemeenschappelijke en sociale woningen zijn goed voor 12% van het 
woonpark, oftewel bijna het dubbele van het gemiddelde voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (7%).  

Het aantal getelde privévoertuigen in de gemeente is eerder beperkt (395 
voertuigen per 1.000 inwoners) in vergelijking met andere gemeenten van 
vergelijkbare grootte (630 voertuigen per 1.000 inwoners in Sint-Joost-ten-
Node, bijvoorbeeld) en met het gewestelijke gemiddelde (gemiddeld 528 
voertuigen per 1.000 inwoners). 

De parkeercontext vloeit uit deze kenmerken voort. Omdat het grondgebied 
grotendeels door de residentiële functie wordt ingenomen, concentreren de 
conflicten tussen de verschillende gebruikers (vaste klanten, werknemers, 
pendelaars) zich vooral rond de multifunctionele zones (met name de Keizer 
Karellaan en het Koningin Fabiolaplein). Deze conflicten lijken beperkt te zijn 
in de tijd, m.a.w. ze worden op bepaalde momenten van de dag vastgesteld, 
zoals om 10 uur. 

Bijl. 1.3.1 
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Figuur 1.3.1a – Algemene kenmerken van Ganshoren 
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Figuur 1.3.1b – Fragment uit het GBP van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fragment uit het GBP van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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1.3.2 Context "openbaar vervoer" 

Fig. 1.3.2 De zes lijnen van openbaar vervoer die de gemeente bedienen, hebben een 
frequentie van minder dan tien minuten in de spitsuren. Het geboden 
dienstniveau voor dit onderdeel van het aanbod is bijgevolg correct.  

 De ruimtelijke dekking van het grondgebied is ongelijk en redelijk goed in het 
zuiden: 

 een tramlijn die de gemeente in het zuiden raakt (T19) biedt 
overstapmogelijkheden op de metrolijnen 2 en 6 in dit deel van het 
grondgebied;  

 drie buslijnen vervullen ook een overstapfunctie voor metrolijnen 2 en 
6: 

 B13 – een frequentie van 5 min in de spitsuren;  

 B14 – een frequentie van 12 min in de spitsuren;  

 B87 – een frequentie van 5 min in de spitsuren; deze buslijn heeft 
hetzelfde traject als B84 en verzorgt eveneens de plaatselijke 
bediening;  

 de bediening van de interwijkzones, in het centrum van de gemeente, 
wordt verzekerd door de lijn B84 die elke tien min met één bus de 
Negen Provincieslaan en de Van Overbekelaan aandoet. 

Doordat de lijnen 19, 13 en 49 de zuidelijke en oostelijke rand van de 
gemeente bedienen, zijn ze niet voor alle Ganshorenaren bereikbaar.  

Uitgaande van deze configuratie kan er op dit ogenblik geen enkele 
overstappool worden vastgesteld. De lijnen hebben immers vaak parallelle 
trajecten en kruisen elkaar zelden. Er zijn bijgevolg weinig 
aansluitmogelijkheden. 

De gemeente wordt vooral goed bediend in de dichtbevolkte gebieden in het 
zuiden. De plaatselijke bediening blijft beperkt. Met dit type configuratie en 
gezien de algemene kenmerken van de gemeente (tweede gordel met sterk 
residentieel karakter) volstaat het aanbod van openbaar vervoer niet om een 
doorslaggevende invloed op de keuze van vervoermiddel te hebben. 
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Figuur 1.3.2 – Aanbod van openbaar vervoer – MIVB 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aanbod van openbaar vervoer – MIVB 2014 
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1.3.3 Toekomstgerichte benadering: de projecten  
 

Fig. 1.3.4 In de gemeente worden meerdere projecten vastgesteld: 

 Projecten op gewestelijke schaal: 

 de inplanting van tramlijn 9 (Simonis – Hoog-Jette, indienstneming 
gepland in de zomer van 2018) die Ganshoren via de Jetselaan 
raakt, zal de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer in een 
klein deel in het westen van de gemeente vergroten en zal het 
mobiliteitsgedrag waarschijnlijk wijzigen. Er zijn tevens wijzigingen 
in het parkeeraanbod gepland. Zo zal er een parkeerterrein worden 
aangelegd in de onmiddellijke omgeving van het Spiegelplein en 
zullen er in de gemeente Ganshoren in het kader van de inrichting 
van de openbare weg 21 parkeerplaatsen worden verwijderd. Uit 
het effectenrapport blijkt een sterke druk op het aanbod overdag, 
wat nadelig is voor de buurtbewoners en de levenskwaliteit in de 
sector (problemen om een vrije parkeerplaats te vinden leiden tot 
zoekend parkeerverkeer);  

 de herinrichting van de Keizer Karellaan met tot doel een vertraging 
van het verkeer op de gewestelijke toegangswegen en een 
dynamisering van het commerciële weefsel zou een invloed kunnen 
hebben op de 216 getelde plaatsen. Doordat de deadlines voor dit 
project nog onzeker zijn, kan het in dit stadium niet uitvoerig worden 
besproken in dit ontwerp. De doelstellingen van de herinrichting van 
de laan zullen echter in de acties van het plan in aanmerking worden 
genomen;  

 bij de aanleg van een nieuwe openbare weg ter hoogte van de 
industriezone zullen ook nieuwe parkeerplaatsen worden voorzien, 
wat door de ordonnantie van 30 januari 2009 wordt toegestaan. Het 
private karakter van deze toekomstige openbare weg heeft 
bijgevolg geen invloed op deze reflectie;  

 de ontplooiing van een P+R in de gemeente Sint-Agatha-Berchem 
zou tot een verschuiving van de vraag van met name pendelaars 
kunnen leiden;  

 Geplande lokale inrichtingsprojecten: 

 kruispunt van de Van Overbekelaan / Sorensenstraat: er worden 
vier extra plaatsen gecreëerd. De vergunning is afgeleverd en de 
uitvoeringsopdracht is voor het einde van de winter 2017 gepland; 

 verkeer op de Villegaslaan. De toegangswegen tot het 
gemeentehuis worden herzien. De studie voorafgaand aan de 
werkzaamheden zal in 2017 van start gaan. In dit stadium heeft de 
instandhouding van het parkeeraanbod de overhand. 
 

Bijl. 1.3.4 
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Figuur 1.3.3 – De projecten 
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2. Stand van zaken 

De gegevens die voor deze stand van zaken worden gebruikt, zijn afkomstig 
van: 

 het uitvoerige terreinonderzoek dat in de lente van 2014 door Brussel 
Mobiliteit, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap, is verricht en waarbij de volgende statistieken 
konden worden verzameld:  

 lokaliseren, kwantificeren en kwalificeren van het parkeeraanbod op 
de openbare weg; 

 lokaliseren, kwantificeren en kwalificeren van de 
parkeervoorzieningen voor fietsen; 

 lokaliseren, kwantificeren en kwalificeren van het parkeeraanbod 
buiten de openbare weg; 

 kwantificeren van de vraag naar en/of bezetting van 
parkeerplaatsen op de openbare weg 's morgens vroeg, rond het 
middaguur en 's nachts. 

Deze gegevens zijn de meest betrouwbare en meest nauwkeurige 
gegevens die hieromtrent op dit ogenblik voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar zijn.  

 waarnemingen op het terrein die Transitec en Espaces-Mobilités in de 
herfst van 2014 deden;  

 informatie die door de gemeente werd verkregen (politiereglementen, 
interne opmetingen, ...). 
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2.1 Parkeeraanbod op de openbare weg 

2.1.1 Algemeen aanbod 

Fig. 2.1.1 In Ganshoren, werden er in totaal 4.606 2  toegestane plaatsen op de 
openbare weg geteld, oftewel ongeveer 18 plaatsen voor 100 inwoners en 4 
plaatsen voor 10 huishoudens. Ongeveer driekwart van deze plaatsen is vrij 
toegankelijk (niet-gereglementeerd en niet-voorbehouden). De overige 
plaatsen worden verdeeld tussen gereglementeerde parkeerplaatsen in de 
blauwe zone en voorbehouden parkeerplaatsen voor specifiek gebruik (PBM, 
leveringen, ...): 

 De blauwe zone, die 980 plaatsen telt (21% van het legale aanbod), kan 
worden opgesplitst in 2 delen:  

 De "historische" blauwe zone: 200 plaatsen verdeeld over de 
wijken met uitdagingen (Basiliek Ziekenhuis, Keizer Karellaan en 
Guido Gezelleplein); 

 De "nieuwe" blauwe zone: 680 plaatsen verdeeld over de 
grensbuurten "Toussaint" en "Broustin", gereglementeerd sinds 
2016;    

Er mag maximaal twee uren worden geparkeerd indien een geldige 
parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst, tenzij voor 
buurtbewoners en handelaars met een vrijstellingskaart;  

 De plaatsen voorbehouden voor specifieke gebruik(en)(ers) (PBM, 
leveringen, ...), die goed zijn voor ongeveer 6% van het toegestane 
aanbod, komen hierna in punt 2.1.2 uitvoeriger aan bod. 

 

 

2 1 plaats of parkeerplaats op de openbare weg = 1 personenauto-equivalent (PAE) = 5 meter 
lang 

 

Volledigheidshalve moeten aan deze 4.606 toegestane plaatsen de bijna 
1.630 plaatsen worden gevoegd die vóór de garages en inritten van 
woningen in de gemeente liggen en waar enkel voertuigen met een leesbare 
nummerplaat mogen parkeren. Deze plaatsen met bijzonder statuut doen het 
totale aantal parkeerplaatsen dat door de gemeente op de openbare weg 
wordt aangeboden tot 6.230 toenemen.  
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Figuur 2.1.1a – Structuur van het parkeeraanbod op de openbare weg – Ganshoren – 
december 2016 

 

 
 
 

 
 
 

 
Typologie 

 
Aantal 

 

Niet-gereglementeerde en niet-voorbehouden plaatsen (= vrij) 3.345 
Gereglementeerde plaatsen in de blauwe zone 980 
Voorbehouden plaatsen voor specifieke gebruik(en)(ers) * 281 
 
Totaal: toegestane plaatsen 

 
4.606 

 
Plaatsen vóór garages en inritten van woningen 1.630 

 
Totaal aantal parkeerplaatsen 
 

 
6.236 

 
 
(*) waarvan 265 plaatsen (PAE) zijn voorbehouden voor motorvoertuigen 
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Figuur 2.1.1b – Ligging van het 
aanbod naargelang de 
reglementering – december 2016 
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2.1.2 Evolutie van het aanbod ten opzichte van de 
referentiesituatie 

Wanneer we de cijfers van 2016 vergelijken met de referentiesituatie van 
2004-2005, zoals vermeld in de tabel van art. 9 van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het 
GPBP, die wordt geacht enkel het toegestane aanbod in aanmerking te 
nemen (en bijgevolg niet de plaatsen voor de garages), stellen we vast dat 
het aantal vrije plaatsen in een tiental jaren met bijna 1.800 eenheden zou 
zijn afgenomen. 

Deze afname, die een fysieke verwijdering van bijna 31% van de bestaande 
plaatsen zou betekenen, wordt in werkelijkheid niet vastgesteld en is meer 
dan waarschijnlijk het gevolg van methodologische verschillen tussen de 
twee opmetingen, waardoor er enige twijfel kan bestaan bij de 
vergelijkbaarheid van de gegevens. De opmeting van 2004 is vermoedelijk 
uitgevoerd zonder duidelijk onderscheid met de inritten, waardoor het 
effectieve aantal plaatsen van het toegestane aanbod is aangedikt.  

2.2 Parkeren buiten de openbare weg 

2.2.1 Reglementair kader 

Het aanbod buiten de openbare weg bestrijkt meerdere gebieden en functies: 
dit type aanbod is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen en 
in Ganshoren in het bijzonder een onmisbare aanvulling op het aanbod op 
de openbare weg. Voor de grote aantrekkingspolen (handelszaken, 
openbare voorzieningen, kantoren) zijn parkeerplaatsen buiten de openbare 
weg noodzakelijk om bezoekers of klanten te ontvangen. De interactie met 

de ligging van deze voorzieningen en de aan- of afwezigheid van 
openbaarvervoermiddelen heeft een belangrijke invloed op het aanbod. 

Het parkeeraanbod buiten de openbare weg aan kantoren wordt op het vlak 
van de stedenbouwkundige vergunningen geregeld door de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en op het vlak van de 
milieuvergunningen door het nieuwe BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing). 

Bijl. 2.2.1 Het BWLKE wil het aantal beschikbare parkeerplaatsen rond 
kantoorgebouwen verminderen, om werknemers te ontraden de auto te 
nemen voor hun "woon-werk"-verplaatsingen. Het principe van deze 
maatregel inzake parkeren buiten de openbare weg luidt als volgt: bij elke 
verlenging of hernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximum van 
het aantal parkeerplaatsen bepaald, dat afhangt van twee factoren (bepaald 
door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening): 

 de vloeroppervlakte van de kantoren (m²);  

 de bereikbaarheid van de zone met het openbaar vervoer (bijlage 
2.2.1). 

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, heeft de houder van 
de milieuvergunning van het kantoorgebouw de volgende mogelijkheden: 

 de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen; 

 de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als 
bewonersparking of als publieke parking;  

 de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke 
overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die bepaald wordt 
door de zone waarin het kantoorgebouw gelegen is. 
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De GSV is op haar beurt van toepassing op elke aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning voor kantoren, volgens dezelfde quota als 
voor het BWLKE. 
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2.2.2 Bestaande situatie 

Fig. 2.2.2a Het aanbod buiten de openbare weg telt bijna 7.500 plaatsen, waarvan er 
meer dan 85% (6.500 plaatsen) overeenkomt met plaatsen die bestemd zijn 
voor de bewoners. Dit aanbod concentreert zich momenteel in het noorden 
van de gemeente waar de meeste appartementsgebouwen zijn. 

De mogelijkheden op het vlak van mutualisering bevinden zich bijgevolg bij 
de overige 15% van het aanbod buiten de openbare weg, die de 
sportieve/religieuze voorzieningen, kantoren, industriegebouwen en in 
mindere mate de handelszaken omvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woning Kantoor Handelszaken Industrie 
Open-
bare 

parking 
Onderwijs 

Cultuur, 
sport, 
religie 

Zieken-
huizen 

en 
gezond-

heidszorg 

P+R Totaal 

Aant. 
eenhede
n 1.458 6 22 11 0 3 5 3 0 1.503 
Aant. 
plaatsen 6.524 167 89 267 0 51 388 10 0 7.496 

Figuur 2.2.2a - Verdeling van het aanbod buiten de openbare weg 

  

en b 
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Figuur 2.2.2b - Ligging van het 
aanbod buiten de openbare weg 

 

 



 Parkeeragentschap – Ontwerp van het GPAP van Ganshoren December 2016 

   

 Pagina 27/111 

 

2.3 Voorbehouden plaatsen 

Fig. 2.3 De voorbehouden plaatsen zijn plaatsen die bestemd zijn voor specifieke 
categorieën van gebruiken en gebruikers, met name personen met beperkte 
mobiliteit (PBM), taxi's, fietsen, gemotoriseerde tweewielers, 
motorvoertuigen gebruikt voor het autodelen, vrachtwagens, 
motorvoertuigen die mensen in en uit laten stappen en goederen laden en 
lossen, en voor elke categorie voertuigen aangeduid door de regering. 

Zonder de plaatsen op de openbare weg mee te rekenen die zijn bestemd 
voor het parkeren van fietsen, telt de gemeente 265 voorbehouden plaatsen. 
In het kader van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de in het GPAP te 
nemen actiemaatregelen zal het aantal voorbehouden parkeerplaatsen 
worden verhoogd en mag het niet dalen ten opzichte van het referentiecijfer 
van 2004-2005 (182). 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2.3 - Totaal aantal voorbehouden plaatsen per categorie (2016) 

 

 
 

 

 

 

Voorbehouden plaatsen
aantal 

plaatsen

(pae)

aantal stations

PBM 83 63

Leveringen 42 21

Aurodelen 11 5

Taxis 5 1

Vrachtwagens 82 1

Autocars & bussen 9 4

Kiss & Ride  20 7

Gemotoriseerde tweewielers 3 3

Politie 6 2

Andere 4 4

TOTAAL 265 111

* uitgezonderd de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor fietsen
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2.3.1 Personen met beperkte mobil iteit - PBM 

Het ter beschikking stellen van plaatsen voorbehouden voor personen met 
een handicap vormt de eerste schakel van de keten van toegankelijkheid. Ze 
zijn immers op tal van plaatsen noodzakelijk, of het nu voor een woning, 
handelszaak, metrostation, ... is. 

Momenteel voorziet de gemeente Ganshoren in de residentiële zone in PBM-
parkeerplaatsen voor elke persoon die er één aanvraagt en aan de 
gunningscriteria voldoet. 

Reglementaire aspecten 

Artikel 27bis van het verkeersreglement: de parkeerplaatsen gesignaleerd 
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°c) zijn voorbehouden voor voertuigen die 
gebruikt worden door de personen met een handicap die houder zijn van de 
speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. of van het door artikel 27.4.4. 
hiermee gelijkgestelde document. Die kaart of dit document moet 
aangebracht worden op de binnenkant van de voorruit of, indien er geen 
voorruit is, op het voorste gedeelte van het op die plaatsen geparkeerde 
voertuig. 

Op de openbare weg bedraagt het aanbevolen quotum minimaal 2 plaatsen 
+ 1 extra plaats per 50 plaatsen3. 

 

3 Voetgangersvademecum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, katern van de 
voetgangerstoegankelijkheid, richtlijnen voor inrichting van de openbare ruimte, juni 2014 

oftewel een quotum van 6% voor 50 plaatsen. Dit quotum varieert naargelang 
de aantrekkingskracht van de zones. Zo kan het quotum in de buurt van 
zones die aan de basis liggen van veel verplaatsingen tot 8 of 10% oplopen. 
In residentiële zones kan het quotum daarentegen tot 4% zakken. In dat 
laatste geval kan de inplanting van voorbehouden plaatsen ook op verzoek 
worden georganiseerd. 

Technische aspecten4 

 parkeren zij aan zij of in visgraat: breedte 3,30 m en lengte 5 m;  

 achter elkaar parkeren: breedte 2,5 m en lengte 6 m. 

Bestaande situatie 

Fig. 2.3.1 De gemeente telt 83 plaatsen voorbehouden voor personen met een 
handicap. Ze bevinden zich grotendeels in de dichtbevolkte zones in het 
zuiden en oosten van de gemeente. 

De voornaamste gemeentelijke polen worden overigens door het openbaar 
vervoer bediend, behalve het gemeentehuis. 
  

4 ibidem 

Bijl. 2.3.1 



 Parkeeragentschap – Ontwerp van het GPAP van Ganshoren December 2016 

   

 Pagina 29/111 

 

 																					
 

 

Figuur 2.3.1 - Ligging van plaatsen voorbehouden voor PBM 
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2.3.2 Leveringen 

Reglementaire aspecten 

Geen enkele bepaling van het verkeersreglement definieert de levering van 
goederen. Ze wordt echter gelijkgesteld met de stilstand van een voertuig. 
Artikel 2.22 van het verkeersreglement definieert een stilstaand voertuig als 
een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen 
van personen of voor het laden of lossen van zaken. Een geparkeerd voertuig 
is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden of lossen van zaken. Het is dus niet de duur van 
de stilstand, maar wel de uitgevoerde handeling die bepaalt of het voertuig 
stilstaand of geparkeerd is. 

Momenteel bevatten alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
leveringszones. Ze worden in de handelszones aangelegd of op verzoek van 
de bedrijven of handelszaken. De afmetingen van deze leveringszones 
variëren, ze worden aangeduid met het bord E1 en ze hebben heel variabele 
geldigheidsduren naargelang de gemeente of zelfs binnen eenzelfde 
gemeente.  

Bestaande situatie 

Fig. 2.3.2 De gemeente Ganshoren telt het equivalent van 42 parkeerplaatsen 
voorbehouden voor leveringen, verspreid over 21 zones, hoofdzakelijk langs 
de Keizer Karellaan (4 zones), de Grondwetlaan en de Van Overbekelaan. 

  

Bijl. 2.3.2 
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Figuur 2.3.2 - Ligging van leveringszones en parkeerplaatsen voor vrachtwagens 

  



 Parkeeragentschap – Ontwerp van het GPAP van Ganshoren December 2016 

   

 Pagina 32/111 

 

2.3.3 Autodelen 

Fig. 2.3.3 De gemeente beschikt over een Carsharing-plan dat op 28/10/2013 door het 
college is goedgekeurd en dat voorziet in de ontwikkeling van dit 
autodeelsysteem in de hele gemeente (zie hoofdstuk “actieplan”). 

In de lente van 2017, telt Ganshoren 5 carsharing stations met een totaal 
capaciteit van 11 voertuigen : 

 Station « Sint-Martinus » : 2 plaatsen in de JB Van Pagéstraat ; 

 Station "Basilix": 2 plaatsen in de Margaretha Van Oostenrijkplein ; 

 Station "Expo": 2 plaatsen in de Wereldtentoonstellingslaan 53-55 ; 

 Station "Sermon": 3 plaatsen in de Jacques Sermonlaan 3 
(middenberm) ;  

 Station « Neuberger » : 2 plaatsen langs de Van Overbekelaan, ter 
hoogte van de J.Peereboomlaan. 

Met uitzondering van dit laatste station dat door Ubeeqo wordt geëxploiteerd, 
worden de andere vier momenteel door de enige onderneming Cambio 
beheerd.   

 

 

 

 

 

2.3.4 Taxi's 

Fig. 2.3.3 De gemeente telt een taxistation van 5 plaatsen in de buurt van de basiliek 
van Koekelberg.  

 
  

 Bijl. 2.3.3  Bijl. 2.3.4 
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Figuur 2.3.3 - Ligging van stations voor autodelen en taxi's 
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2.3.5 Vrachtwagens 

 

Vrachtwagens zijn voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) 
tussen 3,5 t en 44 t, en met een lengte van hoogstens 18,75 m (12 m voor 
een enkel stel). Deze voertuigen zijn bestemd voor het vervoer van goederen 
en voor leveringen5. 
Voor dit formaat van voertuigen zijn er specifieke verkeers- en 
parkeeromstandigheden.  

Fig. 2.3.2 De gemeente telt 82 plaatsen voor het parkeren van vrachtwagens, oftewel 
410 strekkende meter, waarop theoretisch gezien ongeveer 27 
vrachtwagens van 15 m lang terechtkunnen (zie fig.2.3.2 boven)  
 

  

 

5 LZV, langere en zwaardere voertuigen, eindrapport 

 Bijl. 2.3.5 
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2.3.6 Bussen en autocars 

Fig. 2.3.6 Bij de activiteiten en uitstappen van schoolinstellingen zijn regelmatig bussen 
of autocars nodig en daarom is er in de buurt ervan minstens één 
parkeerzone op de openbare weg nodig als de infrastructuur van de school 
dit soort parkeerzone niet buiten de openbare weg toelaat. Deze behoefte is 
des te groter voor scholen die een schoolophaaldienst verzorgen (de school 
“La Découverte”, school “Fondamentale Annexe” en de lagere en 
kleuterscholen van de Federatie Wallonië-Brussel). 

Naast de schoolinstellingen worden de autocars eveneens gebruikt om de 
toegankelijkheid te verzekeren voor andere collectieve voorzieningen zoals 
sportclubs, culturele centra, toeristische attracties… 

Deze twee soorten van parkeren zijn vaak beperkt in de tijd, zodat de daartoe 
bestemde parkeerplaatsen met andere gebruikers kunnen worden gedeeld 
(buurtbewoners, kortparkeren, ...).  

Tot op heden heeft Ganshoren 3 zones die gereserveerd zijn voor bussen en 
autocars die respectievelijk gelokaliseerd zijn ter hoogte van het Nereus 
zwembad (4 plaatsen), de scholen « la Découverte » en “Sint-Lutgardis” (3 
plaatsen) en de school « Fondamentale Annexe » (2 plaatsen). 

 

 

  

De volgende scholen beschikken hier niet over: 

 Nos Bambins;  

 Go ! Basisschool T'overbeek;  

 Basisschool Heilig-Hartcollege;  

 Basisschool De Goudenregen;  

 La Colombe; 

 Heilig-Hartcollege;  

 Notre-Dame De La Sagesse;  

 Koninklijk Atheneum van Ganshoren;  

 Les Bourgeons;  

 Het Bammeke. 
  

 Bijl. 2.3.6 
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Figuur 2.3.6 – Ligging van plaatsen 
voorbehouden voor autocars en 
schoolbussen  
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2.3.7 Kiss&Ride 

Een Kiss&Ride-zone is een plaats waarop een voertuig stopt om een of 
meerdere passagiers te laten in- of uitstappen. Dit soort parkeren kan op 
twee manieren worden georganiseerd: 

 Aan de hand van het verkeersbord E1 dat parkeren verbiedt maar 
stilstaan toestaat, eventueel aangevuld met een extra bord "Kiss&Ride". 
In Ganshoren gaat de voorkeur uit naar dit type signalisatie;  

 Aan de hand van het verkeersbord E9b dat parkeren uitsluitend toestaat 
voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en 
minibussen, aangevuld met een of meer extra borden (gedepenaliseerd 
Kiss & Ride). 

Kiss&Ride-zones zijn vaak nodig in de buurt van openbare instellingen, in het 
bijzonder scholen, die een sterke in- en uitstroom kennen gedurende korte 
perioden. Deze zones dienen bijgevolg om de kinderen veilig te laten in- en 
uitstappen en de verkeershinder op de rijweg te verminderen. 

Fig. 2.3.6 Er zijn in Ganshoren 7 Kiss&Ride-zones (zie bovenstaande kaart) voor een 
totale capaciteit van 20 voertuigen. Nagenoeg alle scholen in de gemeente 
beschikken erover, behalve de kleuterscholen, de « Basisschool Heilig-
Hartcollege », « Les Bourgeons » et « La Colombe ». Als voornaamste 
maatregel in het kader van dit eerste GPAP zal er bijgevolg in deze leemte 
moeten worden voorzien.  
 

  

 Bijl. 2.3.6 
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2.3.8 Gemotoriseerde tweewielers 

Fig. 2.3.8 De gemeente telt 3 parkeerzones voor gemotoriseerde tweewielers 
(motorfiets en bromfiets)  met in totaal 11 tot 14 plaatsen : 

 de 2 eerste zones bevinden zich ter hoogte van het Athénée Royal de 
Ganshoren en beschikken respectievelijk over een parkeerruimte van 6 
meter (3 tot 4 plaatsen voor gemotoriseerde tweewielers) langs de A. 
De Cockstraat en van 8 meter (8 tot 6 plaatsen voor gemotoriseerde 
tweewielers) op de kruising van de Clématisstraat en de A. De 
Baststraat  

 de derde zone bevindt zich tegenover de autorijschool "Motrex" langs 
de Keizer Karellaan (6 meter, zijnde 3 tot 4 plaatsen voor 
gemotoriseerde tweewielers) 

Zoals in het hele Gewest is het parkeernetwerk voor gemotoriseerde 
tweewielers weinig ontwikkeld in Ganshoren. 

Het ontwikkelingspotentieel op het vlak van parkeren is groot aangezien deze 
vervoerwijze aan belang wint en gezien de bevolkingsdichtheid en typologie 
van het woongebied, in het bijzonder in het zuiden en oosten van de 
gemeente. 

 

 
  

Bijl. 2.3.8 
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Figuur 2.3.8 - Ligging van 
plaatsen voor 

gemotoriseerde 
tweewielers 
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2.3.9 Fietsparkeerplaatsen 

Fig. 2.3.9b De gemeente telt 11 fietsparkeerplaatsen voor een parkeercapaciteit van 70 
fietsen. Het gaat enkel om plaatsen voor kortparkeren, van het type 
fietsbogen (geen overdekte parkeerplaatsen of fietsboxen). Rekening 
houdend met de 7 Villo!-stations op het grondgebied van de gemeente (175 
fietsen) biedt Ganshoren in totaal bijna 250 fietsparkeerplaatsen aan. 

De fietsparkeerplaatsen bevinden zich hoofdzakelijk in het centrum van de 
gemeente, in de buurt van schoolinfrastructuren; de residentiële zones in het 
noorden en de commerciële zone (Keizer Karellaan) zijn slecht voorzien. 

 

Klassieke parkeerinrichtingen Villo!-stations Totaal 

11 locaties 70 plaatsen 7 locaties 175 plaatsen 18 locaties 
245 

plaatsen 

Figuur 2.3.9a – Inrichtingen en capaciteit voor fietsen 

 
Er moet hier eveneens worden vermeld dat sommige private collectieve 
voorzieningen over fietsparkeerplaatsen buiten de openbare weg 
beschikken. Dit is in het bijzonder het geval voor de lokale scouts 
"Demesmaeker", het lokaal "Gemeenschappelijke garage" en de 
jeugdhuizen "Tarins" en "Rivieren".  
  

Bijl. 2.3.9 
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Figuur 2.3.9b - De fietsparkeerplaatsen en Villo!-
plaatsen 
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2.4 Vrijstellingskaarten 

Momenteel (gemeentelijk reglement van de 18 december 2014) gelden in de 
gemeente de volgende vrijstellingskaarten: 

 buurtbewoner: uitgereikt aan inwoners van de gereglementeerde 
zones, maximaal 2 kaarten per huishouden voor een bedrag van € 20 
per jaar voor de eerste kaart en € 75 voor de tweede;  

  tijdelijke buurtbewoner: bedoeld om te voldoen aan de tijdelijke 
behoeften van bewoners of personen met een tweede woonst op het 
grondgebied, ten belope van één kaart per huishouden en per jaar, voor 
een bedrag van € 15 voor 63 dagen; 

 bedrijven en zelfstandigen: bedoeld om te voldoen aan de behoeften 
van beroepsbeoefenaren. Bedrijven en zelfstandigen kunnen 
aanspraak maken op meerdere kaarten in verhouding tot het aantal 
werknemers en de prijs stijgt naargelang er meer kaarten gewenst zijn: 
van € 150 voor de eerste 5 kaarten tot € 600 per kaart vanaf 30 kaarten. 
De bedrijven moeten een bedrijfsvervoerplan opstellen om de mobiliteit 
van hun werknemers te bevorderen en het gebruik van de eigen wagen 
te ontraden;  

 ambulante handelaars: één kaart per aanvrager voor een beperkte duur 
van 1 tot 7 dagen per week voor een bedrag van € 75 voor 1 dag tot € 
350 voor 7 dagen;  

 tijdelijke bouwplaats: bedoeld voor voertuigen die nodig zijn voor 
werken op een bouwplaats, beperkt tot een duur van 15 dagen, 
gemiddeld € 75;  

 onderwijs: bedoeld voor alle onderwijsinstellingen en openbare crèches 
voor een jaarlijks bedrag van € 200;  

 bezoekers: bedoeld voor bezoekers van een persoon, bedrijf of 
zelfstandige voor één dag, gemiddeld € 10. Deze kan zonder beperking 
meermaals worden uitgereikt;  

 voertuig van meer dan 3,5 ton: bedoeld voor vrachtwagens voor een 
bedrag van € 500 per jaar;  

 zorgverlener van dringende medische hulp: bedoeld voor verleners van 
dringende zorgen in functie, kaart bruikbaar voor alle dringende 
interventies, ten belope van € 200 per jaar;  

 zorgverlener van niet-dringende medische hulp: verleners van niet-
dringende zorgen en dierenartsen in functie, kaart uitgereikt voor € 75 
per jaar;  

 autodelen: bedoeld voor exploitanten van autodeelsystemen die op het 
gemeentelijke grondgebied over station(s) beschikken, ten belope van 
één kaart per gedeeld voertuig en voor € 5 per jaar;  

 interventie: uitgereikt aan natuurlijke of rechtspersonen die aantonen 
dat hun behoeften verband houden met hun beroep, ten belope van € 
90 per maand voor een enkel voertuig. Deze kaart is 3 uur geldig. 

Aldus worden alle kaarten gebruikt waarin het gewestelijk plan aanvankelijk 
voorzag, met uitzondering van de kaart "multisectoren".  

De onderstaande twee tabellen vatten de categorieën met vrijstellingen 
samen waarin de gemeentelijke verordening voorziet die vandaag 
toepasselijk is, evenals het aantal actieve "gemeentelijke" kaarten per type 
in 2016. 
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Figuur 2.4.a – Soorten vrijstellingskaarten 

Naam Betreffende gebruik(en)(ers)
Maximaal aantal per 

entiteit
Prijs

Tijdelijke 

geldigheid

Ruimtelijke 

geldigheid

buurtbewoner inwoners van gereglementeerde zones
 2 kaarten per 

huishouden

€ 20 voor de eerste kaart en € 75 voor 

de tweede 
Jaarlijks

tijdelijke 

buurtbewoner

tijdelijke behoeften van bewoners of 

personen met een tweede woonst
1 per aanvrager 15 €

63 dagen die over 

een jaar kunnen 

worden verspreid

bedrijven en 

zelfstandigen
behoeften van beroepsbeoefenaren

In verhouding met het 

aantal werknemers

€ 150 voor de 5 eerste kaarten tot € 

600 per kaart vanaf 30 kaarten
Jaarlijks

ambulante 

handelaars

behoeften van handelaars met een mobiele 

activiteit
1 per aanvrager € 75 voor 1 dag tot € 350 voor 7 dagen 

Jaarlijks voor 1 tot 7 

dagen per week

tijdelijke bouwplaats
noodzakelijke voertuigen voor werken op 

een bouwplaats
1 per voertuig 75 € 15 dagen

onderwijs onderwijsinstellingen
 In verhouding met het 

aantal leerkrachten
200 € Jaarlijks

bezoekers bezoekers van een persoon of een bedrijf
Kan meermaals 

worden verstrekt
10 €

1 dag / kan 

meermaals worden 

verstrekt

voertuig van meer 

dan 3,5 ton bestemd voor vrachtwagens
1 per voertuig

500 €
Jaarlijks

zorgverlener van 

dringende medische 

hulp

personen die medische zorgen verlenen en 

over een RIZIV-nummer beschikken

1 per aanvrager

200 €

Jaarlijks

zorgverlener van niet-

dringende medische 

hulp

verleners van niet-dringende zorgen en 

dierenartsen in functie

1 per aanvrager

75 €

Jaarlijks

autodelen
exploitanten van autodeelsystemen die over 

station(s) beschikken

1 per voorbehouden 

plaats € 5
Jaarlijks

interventie

natuurlijke of rechtspersonen die kunnen 

aantonen dat hun behoeften verband 

houden met hun beroep 

1 per aanvrager

€ 90

Maandelijks per schijf 

van 3 uur

geografische 

geldigheid per 

sector 

overeenkomstig 

de voorschriften 

van de geldende 

gewestelijke 

regelgeving ter 

zake
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Figuur 2.4.b – Aantal actieve gemeentelijke vrijstellingskaarten per type in 2016 

       
Tot besluit, met betrekking tot het huidige beleid inzake vrijstellingen: 

 De recente aanpassing van het gewestelijk regelgevend kader (besluit 
van 27 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van 18 juli 2013 
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten) zal bepaalde wijzigingen opleggen. Deze 
wijzigingen, die nader worden beschreven in actie 5 infra, blijven echter 
beperkt voor Ganshoren ("vormelijke" aanpassingen m.b.t. de 
categorieën van vrijstellingen, wijziging van een aantal tarieven en 
afschaffing van sommige categorieën); 

 Tot in 2016 schommelde het aantal vrijstellingen in omloop rond 350, 
i.e. ongeveer 1,5 kaart per gereglementeerde plaats. De uitbreiding van 
de blauwe zone in de sectoren "Toussaint" en "Broustin" eind 2016 
heeft geleid tot een toename van het aantal actieve vrijstellingskaarten, 
dat tot bijna 1.200 is gestegen (zie bovenstaande tabel). Wetende 
echter dat het aantal gereglementeerde plaatsen is gestegen tot 980, is 
het aantal vrijstellingskaarten per gereglementeerde plaats gedaald tot 
1,25;  

 In dezelfde geest toont de onderstaande tabel duidelijk aan dat terwijl 
de creatie van de sectoren "Toussaint" en "Broustin" voor de inwoners 
van Jette van deze sectoren mogelijkheden heeft geopend om in de 
nieuwe blauwe zones van Ganshoren te parkeren, ook tot gevolg heeft 
gehad dat de omgekeerde situatie mogelijk wordt (inwoners van 
Ganshoren kunnen parkeren aan de Jetse kant van deze sectoren), 
zodat de globale druk op het parkeren stabiel blijft of zelfs lichtjes 
afneemt. 

 

 

 

Figure 2.4.c – Ratio door Ganshoren erkende vrijstellingen / aantal beschikbare 
parkeerplaatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016

Totaal aantal door Ganshoren erkende vrijstellingen  3400

          afgeleverd door Ganshoren 1200

          afgeleverd door Jette 2200

Totaal aantal parkeerplaatsen die beschikbaar zijn voor vrijstellingen erkend door Ganshoren 2820

          gelegen te Ganshoren 980

          gelegen te Jette 1840

Ratio door Ganshoren erkende vrijstellingen / aantal beschikbare parkeerplaatsen 1,2
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2.5 Vraag naar parkeerplaatsen 

Fig. 2.5  De vraag wordt beoordeeld ten opzichte van de bezettingsgegevens die 
in 2014 door het agentschap en Brussel Mobiliteit zijn verzameld. 

Ganshoren is als gemeente van de tweede kroon relatief goed voorzien van 
privégarages, waardoor ze doorgaans weinig druk ondervindt op haar 
parkeermogelijkheden op de openbare weg. Er wordt echter een verschil 
vastgesteld tussen de situatie overdag, wanneer gemiddeld 61% van de 
plaatsen wordt ingenomen, en de situatie 's nachts, wanneer deze waarde 
tot 73% toeneemt. Hieruit blijkt bijgevolg het hoofdzakelijk residentiële 
karakter van de gemeente. In het zuiden van de gemeente is de vraag het 
grootst. De bezettingsgraad ligt hier dicht bij, of zelfs boven, het 
verzadigingsniveau. 

's Nachts zijn tal van wegen in het hele zuidoostelijke gebied van de 
gemeente verzadigd, gaande van de wijk aan de Wereldtentoonstellingslaan 
in het noordoosten over de volledige zuidoostelijke punt tot de wijk aan de 
Keizer Karellaan in het zuiden. Dit deel van de gemeente valt volledig samen 
met de sector die aan de dichtbevolkte wijken van Brussel grenst. 

Terwijl de zuidelijke punt van dit gebied overdag een deel van de voertuigen 
ziet vertrekken, blijft de omgeving van het Spiegelplein en de Keizer 
Karellaan, evenals van de Clématisstraat en het Koninklijk Atheneum 
verzadigd. 

Het noorden van de gemeente, dat rond de meest noordelijke sectie van de 
Van Overbekelaan geconcentreerd is, wordt doorgaans gespaard van grote 
druk op het parkeren op de openbare weg. 

 

In de hele gemeente worden er 's nachts bijna 730 voertuigen meer geteld 
dan overdag. Deze meting geeft duidelijk aan dat de residentiële vraag de 
belangrijkste oorzaak van druk op het parkeeraanbod is. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de bezettingsgraad ook de 
parkeerplaatsen voor inritten zijn opgenomen, wat toch een niet-
verwaarloosbaar aantal is (27% van het aanbod op de openbare weg). 

 De drie blauwe zones die toen geldig waren, kenden overdag een 
bezettingsgraad van meer dan 80%. 

Om deze diagnose verder uit te werken – met name vanuit het oogpunt van 
de fijnstructuur van de gebruikers en de evolutie van het parkeergedrag in de 
loop van de dag –, zijn er bijkomende gegevens op het vlak van de rotatie en 
de zoektijd naar een parkeerplaats nodig. Deze opmetingen zullen in het 
kader van het tweejaarlijkse evaluatieverslag van het GPAP worden verricht.  

 

Parking van het zwembad NEREUS 

 Naar aanleiding van meerdere klachten in verband met de parking van het 
zwembad Nereus verrichtte de gemeente in de loop van de herfst van 2014 
verschillende tellingen. De opmetingen van de bezetting werden tijdens de 
herfstvakantie en de week nadien verricht en tonen aan dat de parking enkel 
op woensdagnamiddag verzadigd is. 's Nachts is de parking gemiddeld voor 
50% bezet. 
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Figuur 2.5a – Bezettingsgraad overdag 

 
 
 
 
 
 

  

Bezettingsgraad overdag Figuur nr. 

2.5a 
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Figuur 2.5b – Bezettingsgraad 's nachts 

 
 
 
 
 
 
 

  

Bezettingsgraad 's nachts Figuur nr. 2.5b 
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2.6 Controle 

Controle is een fundamentele dimensie van elk parkeerbeleid. Door controle 
worden immers de goede werking, correcte toepassing en strikte naleving 
gegarandeerd van de maatregelen die in het gemeentelijke parkeerplan 
worden getroffen, in het bijzonder inzake reglementering. De 
controlebeambten op het terrein vervullen niet alleen een preventieve functie, 
maar zijn ook een aanspreekpunt om gebruikers over de huidige en 
toekomstige praktijken te informeren. 

Tot december 2015, verzekerde een enkele steward de controle van de 
parkeerplaatsen. De efficiëntie van de controle was dus vooral afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de controlebeambte, die noodgedwongen niet 
permanent op het terrein aanwezig kon zijn (ziekte, verlof, opleiding, ...). 
Zoals blijkt uit de onderstaande figuren, vertaalde deze onderbemanning van 
het controlepersoneel zich in sterke maandelijkse (en dus jaarlijkse) 
schommelingen van het aantal uitgeschreven retributies, evenals in een 
gemiddeld laag aantal uitgeschreven parkeerbonnen per plaats en per jaar.  

Sinds 2016 waarborgt de personeelssterkte van de teams van het 
Agentschap dat er controleurs aanwezig zijn op het terrein; dit vertaalt zich 
in een matiging van de maandelijkse schommelingen van het aantal 
retributies. De sterke toename van deze laatste sinds de maand september 
is het gevolg van de uitbreidingen van de blauwe zone in de sectoren 
"Toussaint" en "Broustin".  
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Figure 2.6 – Statistieken over de controle - Ganshoren 
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3. Vaststelling van uitdagingen 

Fig. 3.1 Op basis van de belangrijkste feiten uit de diagnose en rekening houdend 
met de doelstellingen die in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan zijn 
vastgelegd, zijn er 5 grote uitdagingen vastgesteld: 

 uitdaging 1: de parkeermogelijkheden voor buurtbewoners vrijwaren;  

 uitdaging 2: de parkeermogelijkheden voor specifieke gebruikers en 
alternatieven voor de auto bevorderen;  

 uitdaging 3: de mogelijkheden op het vlak van mutualisering buiten de 
openbare weg bepalen; 

 uitdaging 4: de middelen voor het parkeertoezicht aanpassen; 

 uitdaging 5 : Een gemeentelijk beleid in overeenstemming met de 
nieuwe gewestelijke richtsnoeren (2016). 

 

De uitdagingen 1 en 4 spreiden zich meer op intra-gemeentelijke schaal, dus 
meer op lokaal niveau. De andere zijn van gemeentelijke orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3.0 – Belangrijkste feiten uit de diagnose 
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Figuur 3.1 – Voornaamste uitdagingen in 
verband met het parkeren op het 
grondgebied van Ganshoren 
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3.1 De parkeermogelijkheden voor 
buurtbewoners vrijwaren 

In september 2016 heeft de gemeente Ganshoren haar blauwe zones 
uitgebreid tot de wijken "Toussaint" en "Broustin". Deze uitbreidingen hadden 
tot doel de inwoners van Ganshoren die dicht bij de gemeentegrens wonen 
te beschermen tegen de verschuiving die het gevolg is van de veralgemening 
van het gereglementeerd parkeren in Jette.  

Hoewel deze uitbreidingen op korte termijn noodzakelijk zijn, zullen ze op 
middellange termijn niet volstaan: 

 Ze beschermen niet alle grensgebieden waarvan sommige delen sterk 
blootgesteld blijven aan het fenomeen van verschuiving. Dit geldt meer 
bepaald voor de sector ten noordwesten van de Broustinlaan (tussen 
de Grondwetlaan, verlengd door de D. Poplimontlaan en de Basiliek) 
en voor de sectoren die grenzen aan Sint-Agatha-Berchem 
(Dendermondestraat en omgeving van de Keizer Karellaan vooral); 

 Ze beperken zich tot de grenssectoren en houden geen rekening met 
het feit dat de verschuiving afkomstig van de aangrenzende gebieden 
verder kan doorlopen op het grondgebied van de gemeente en dat hun 
recente uitbreidingen aan de grenzen op hun beurt een fenomeen van 
verschuiving kunnen genereren door voertuigen binnen Ganshoren 
terug te dringen; 

 Ze anticiperen niet op de evolutie van de situatie in de buurgemeenten, 
waar de uitbreiding van het betalend parkeren en de 
bevolkingstoename ertoe zouden kunnen leiden dat de verschuiving 
naar Ganshoren nog toeneemt;  

De versterkte bescherming van het bewonersparkeren blijkt dan ook een 
noodzaak te zijn in de hele zuidoostelijke helft van de gemeente, i.e. in de 

hele zone tussen de Hervormingslaan en de as die wordt gevormd door de 
Basiliek en de Keizer Karellaan alsook in de omgeving van deze laatste.  

Deze noodzaak vereist dat de regelgeving wordt veralgemeend binnen het 
geheel van de betrokken perimeter. Het gaat erom het bewonersparkeren 
voor de inwoners van Ganshoren in de buurt van hun woonplaats tijdens de 
dag te bevorderen – en bijgevolg het parkeren te beperken voor andere 
categorieën van gebruikers die hun wagen lang laten staan – en tegelijk de 
rotatie ten voordele van de handelszaken te stimuleren.  

Door voorrang te geven aan de blauwe zone zal een dergelijke maatregel het 
bovendien mogelijk maken de samenhang met de buurgemeenten te 
verzekeren.  

3.2 De parkeermogelijkheden voor specifieke 
gebruikers en alternatieven voor de auto 
bevorderen 

Deze uitdaging, die zich op het niveau van de hele gemeente bevindt, bestaat 
erin gepaste maatregelen en acties te ondernemen opdat de door het GPBP 
vastgestelde normen en drempels inzake de parkeerplaatsen voorbehouden 
voor specifieke gebruiken en alternatieven voor de personenauto kunnen 
worden bereikt.  

In dit opzicht moet het parkeren niet alleen in dienst staan van de beginselen 
van intermodaliteit en duurzaamheid uit het gewestelijk mobiliteitsbeleid, 
maar ook dienstdoen als hefboom voor de dynamiek van de economische en 
commerciële activiteit. Dat is specifiek het geval voor de Keizer Karellaan, 
waar problemen in verband met leveringen aan handelszaken en 
parkeerplaatsen voor vaste klanten regelmatig worden genoteerd. 
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3.3 Mogelijkheden op het vlak van mutualisering 
buiten de openbare weg bepalen 

De derde uitdaging bestaat vooral erin om buiten de openbare weg 
compensatiemogelijkheden te voorzien voor parkeerplaatsen die op de 
openbare weg (zullen) worden verwijderd in het kader van herinrichtings- of 
stedenbouwkundige projecten. Hierbij moet enerzijds worden 
tegemoetgekomen aan de eisen die door het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan 
worden opgelegd, en anderzijds worden bijgedragen tot de toekomstvisie van 
het gemeentelijke parkeerbeleid.  

Bijgevolg zijn de volgende projecten vastgesteld die een impact zullen 
hebben op het parkeeraanbod in de gemeente (zie punt 1.3.4 hierboven voor 
meer details): 

 de inplanting van tramlijn 9 (Simonis –  Hoog-Jette);  

 de inrichting van het kruispunt van de Van Overbekelaan / 
Sorensenstraat;  

 de inrichting van de Villegaslaan.   

Het is eveneens belangrijk om acties te bepalen die kunnen worden 
uitgewerkt indien er in de gemeente een grote pool ontstaat die aan de basis 
ligt van verplaatsingen (sportcentrum, educatief centrum, haltes aan 
vrijliggende bus- of trambanen). 
 
 
 

3.4 De middelen voor het parkeertoezicht 
aanpassen. 

Zoals eerder al gezegd (punt 2.6 supra) is controle een van de sleutelfactoren 
voor de efficiëntie van een parkeerbeleid, meer bepaald dankzij zijn 
preventief karakter (aanwezigheid en bewustmaking) en door de 
inachtneming van de regels die worden opgelegd.  

Tot in december 2015 (overname van de controle door het Gewestelijk 
Parkeeragentschap) was de efficiëntie van de controle afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de bestraffende ambtenaar. Sinds 2016 waarborgt de 
personeelssterkte van de teams van het Gewestelijk Parkeeragentschap de 
aanwezigheid van controleurs op het terrein; op die manier kan men de 
efficiëntie van het gevoerde beleid maximaliseren. 

De grootste uitdaging op dit vlak zal erin bestaan de duurzaamheid van deze 
situatie in de toekomst te verzekeren, parallel met elke wijziging of uitbreiding 
van de gereglementeerde zones. Naast het feit de controle aan te passen 
aan het aantal gereglementeerde plaatsen (of de plaatsen die momenteel 
worden gereglementeerd) en aan hun organisatie op het grondgebied – meer 
bepaald gelet op de aanbevolen drempels en de beoogde operationele 
doelstellingen –, is het noodzakelijk de continuïteit van deze controle in de 
loop van het jaar te verzekeren; overigens wordt hiermee verwezen naar de 
doelstellingen van artikel 77 van het besluit van de BHR van 18 juli 2013 
houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (cf. 
bijlage 3.4). 
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3.5 Een gemeentelijk beleid in overeenstemming 
met de nieuwe gewestelijk richtsnoeren 

Eind 2016 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe versie 
van het besluit van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en de vrijstellingskaarten goed. De inzet bestaat dan uit de 
aanpassing van het gemeentelijk beleid aan deze veranderingen.  

 

 

 

 

Fig. 3.5 Er wordt opgemerkt dat qua planning, gingen de voorstellen van de 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (2007) uit van een uitbreiding van de blauwe 
zone over de volledige zuidelijke rand van de gemeente, in de wijk "Zeyp" en 
in de buurt van het Spiegelplein. Het GPAP past dus in de rechtstreekse 
voortzetting van de richtsnoeren van het GMP. 
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Figuur 3.4 – Acties voorzien door het GMP van 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acties voorzien door het GMP van 2007 Figuur nr. 3.5 
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4. Actieplan 

4.1 Actie 1: Evolutie van het gereglementeerde 
aanbod op de openbare weg 

4.1.1 Actie 1.1: gedeelteli jke uitbreiding van de blauwe 
zone 

Vaststellingen 

 
Uit de diagnose blijkt dat de uitbreiding van de blauwe zone in de hele 
zuidoostelijke helft van de gemeente - i.e. in de hele zone tussen de 
Hervormingslaan en de as die wordt gevormd door de Basiliek en de Keizer 
Karellaan alsook in de omgeving van deze laatste - een noodzaak is:   

 de huidige blauwe zones beschermen niet alle grensbuurten van 
Ganshoren, waarvan sommige delen in grote mate blootgesteld blijven 
aan de verschuiving die afkomstig is van de aangrenzende gemeenten. 
Dit geldt meer bepaald voor de sector ten noordwesten van de 
Broustinlaan (tussen de Grondwetlaan, verlengd door de D. 
Poplimontlaan en de Basiliek) en voor de sectoren die grenzen aan 
Sint-Agatha-Berchem (Dendermondestraat en omgeving van de Keizer 
Karellaan vooral); 

 de huidige blauwe zones beperken zich tot de grenssectoren en houden 
geen rekening met het feit dat de verschuiving afkomstig van de 
aangrenzende gebieden verder kan doorlopen op het grondgebied van 
de gemeente en dat hun recente uitbreidingen aan de grenzen op hun 
beurt een fenomeen van verschuiving kunnen genereren door 
voertuigen binnen Ganshoren terug te dringen; 

 de huidige blauwe zones anticiperen niet op de evolutie van de situatie 
in de buurgemeenten, waar de uitbreiding van het betalend parkeren en 
de bevolkingstoename ertoe zouden kunnen leiden dat de verschuiving 
naar Ganshoren nog toeneemt;  

 er is reden om een zekere samenhang te verzekeren ten opzichte van 
de regelgeving die toepasselijk is aan de grenzen in de buurgemeenten; 

 het GPDO legt een sterke afname van het aantal "niet 
gereglementeerde" plaatsen op; in Ganshoren is het aandeel van dit 
type plaatsen (73%) nog zeer groot in vergelijking met dit aandeel in 
andere residentiële gemeenten van het Gewest; 

 deze uitbreiding past in de continuïteit van de maatregelen die het 
GemMP aanbeveelt. 

 

Voorwerp van de maatregel 

Fig. 4.1.1 Het gaat er bijgevolg om de blauwe zone uit te breiden om: 

 de buurtbewoners in het hele beschouwde gebied te beschermen;  

 de rotatie in de multifunctionele sectoren en sectoren onder druk te 
bevorderen;  

 de coherentie in dit deel van het Gewest te verbeteren;  

 in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het GPDO en de 
richtsnoeren van het GMP. 
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Fig. 4.1.1 – Gedeeltelijke uitbreiding van de 
blauwe zone 
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Uitvoeringsmodaliteiten  

De uitbreiding behelst: 

 de overgang naar bijna 3.250 gereglementeerde plaatsen tegen 980 
vandaag. Dit betekent dat nog eens 2.270 plaatsen worden opgenomen 
in een blauwe zone: 

 1.165 in de sector Van "Pagé"; 

 465 in de sector "Beeckmans";  

 562 langs en in de omgeving van de Keizer Karellaan.  

 de aanpassing van het gemeentelijke retributiereglement (01/01/2015);  

 de plaatsing van een correcte signalisatie zodat de zichtbaarheid en 
duidelijkheid van de gereglementeerde zone worden verzekerd, 
evenals de continuïteit ervan met vergelijkbare zones in de 
buurgemeenten; 

 de plaatsing van signalisatie aan de ingang/uitgang van de zone, in 
overleg met de naburige gemeenten (zie hieronder);  

 de eventuele benadrukking van borden aan de ingang/uitgang van 
de blauwe zone aan de hand van herhalingssignalisatie, bij 
voorkeur in de vorm van wegmarkeringen;  

 de ontplooiing van aangepaste middelen voor parkeertoezicht: er zijn 
elke dag ongeveer 6 tot 8 controlebeambten op het terrein nodig 
(overeenkomstig de drempel van 1 beambte per 400 voertuigen), 
oftewel een reële personeelsbezetting van 10 tot 12 controlebeambten 
(rekening houdend met afwezigheden);  

 een gezamenlijke uitvoering met de Brusselse buurgemeenten – in het 
bijzonder de gemeente Jette – zodat de maatregel perfect coherent is 
met de huidige of toekomstige situatie in die gemeenten;  

 onnodige herhalingen van borden die de ingang/uitgang van de 
blauwe zone aanduiden, vermijden en tegelijkertijd de correcte 
signalisatie van deze zone verzekeren;  

 verschillen in de reglementering tussen beide zijden van eenzelfde 
stuk weg (vooral even en oneven zijde) verbieden, zowel op het vlak 
van het type parkeerplaats als op het vlak van de uurregeling;  

 vermijden dat sommige stukken worden 'vergeten'. 

Vermindering van 16% van het aantal niet-gereglementeerde en niet-
voorbehouden plaatsen 

Volgens artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan moet het GPAP bijdragen aan de gewestelijke 
doelstelling van een vermindering van het aantal niet-gereglementeerde en 
niet-voorbehouden plaatsen met 16%. 

De gedeeltelijke uitbreiding van de blauwe zone tot 3.250 plaatsen zal de 
facto gepaard gaan met een daling van het aantal niet-gereglementeerde en 
niet-voorbehouden plaatsen – en dus niet met een fysieke verwijdering van 
de plaatsen – met 50% ten opzichte van de huidige situatie (van 21% tot 71% 
gereglementeerde plaatsen in blauwe zone).   

Bijgevolg is deze uitbreiding van de blauwe zone op zich voldoende om aan 
de gewestelijke doelstelling te beantwoorden. 

Financiële benadering 

 Werkingskosten: 

 Signalisatie aan ingang/uitgang van de zone: € 2.500 excl. btw voor 
de aankoop en plaatsing van een tiental borden (goed te keuren 
door een terreinstudie);  
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 controle: een team van 10 tot 12 controlebeambten, oftewel 
ongeveer € 360.000 tot € 430.000 per jaar (€ 36.000 per jaar);  

 informatie: er is een informatiecampagne nodig. Dit punt wordt door 
actie 4.1 behandeld. 

 Inkomsten: afdrachten: de blauwe zone is niet-betalend; de enige 
'inkomsten' zijn de afdrachten. Het gaat om een bedrag dat moet 
worden betaald voor het niet naleven van de geldende reglementering. 
Op termijn moeten deze inkomsten op nul uitkomen. Uitgaande van de 
huidige situatie (1.100 retributies per maand voor 980 
gereglementeerde plaatsen) en in de veronderstelling van een 
evenredige toename van het aantal bonnen met de toename van het 
aantal gereglementeerde plaatsen, kunnen we het aantal jaarlijkse 
retributiebonnen na uitbreiding van de blauwe zone (3.250 plaatsen) 
ramen op 43.775. Dit komt overeen met een theoretisch maximaal bruto 
bedrag van iets meer dan 1 miljoen euro. Een dergelijk cijfer houdt 
rekening met een invordering van 100% (wat in werkelijkheid nooit 
wordt bereikt) en een stabiel niveau van inachtneming. 

Deadlines 

Teneinde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de beoogde doelstellingen 
(zie hierboven) moet de gedeeltelijke uitbreiding van de blauwe zone 
gebeuren op korte termijn. Hoewel het aangeraden wordt om deze in één 
keer te realiseren, kan het in de tijd eventueel ook in fases gebeuren om 
rekening te houden met de bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld 
de evolutie van de grensreglementeringen.  

Verwante maatregel(en) 

 Actie 4.1: Informatie & communicatie;  

 Actie 4.2: Aanpassing van de middelen voor het parkeertoezicht;  

 Actie 6 : tweejaarlijkse evaluatie van het GPAP.  
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4.1.2 Actie 1.2: totale uitbreiding van de blauwe zone 

Op korte termijn heeft een uitbreiding van de blauwe zone in het noorden van 
de gemeente weinig zin omdat hier op dit ogenblik geen grote uitdagingen 
liggen. 

Deze uitbreidingsmaatregel voor de blauwe zone zou daarentegen op 
langere termijn in de hele gemeente kunnen worden toegepast. 
Het zou dan met name gaan om:  

 het opvangen van een eventuele toename van de bezetting van de 
parkeerplaatsen en de daaruit volgende verzadiging ten gevolge van 
verschuivingen vanuit gereglementeerde zones in buurgemeenten of 
de ingebruikneming van de P+R aan het station van Sint-Agatha-
Berchem; het vereenvoudigen van de duidelijkheid van de 
reglementering in de gemeente (een enkele regel); 

 het volgen van de gewestelijke tendens. 

Een dergelijk scenario zou bijvoorbeeld kunnen worden overwogen na 
publicatie van het eerste tweejaarlijkse evaluatieverslag van het GPAP van 
de gemeente Ganshoren, indien de in dit kader berekende indicatoren 
(bezettingsgraad, rotatiegraad, zoektijd voor een parkeerplaats ...) de 
behoefte hieraan aantonen.  

4.1.3 Actie 1.3: betalend parkeren invoeren 

Deze actie bestaat erin om op middellange termijn het betalend parkeren te 
implementeren in de plaats van de blauwe zone. Dit op een welbepaalde 
manier op het grondgebied en onder voorwaarden.  

De creatie van de nieuwe publieke parking onder het Spiegelplein en haar 
inwerkingtreding, die voorzien wordt tegen de zomer van 2018, zou de 
gemeente Jette de mogelijkheid bieden om het betalend parkeren rond het 
plein uit te breiden. Dit, namelijk om de bewoners te beschermen van een 
overdracht van de voertuigen die gewoonlijk op het plein parkeren en om het 
gebruik van de ondergrondse parking aan te moedigen.  

In dit geval raadt het GPAP de gemeente Ganshoren aan om een soortgelijke 
dynamiek te volgen en te opteren voor de invoering van een betalende zone 
– idealiter een « grijze » zone – rond het Spiegelplein, eerst langs de 
Jetselaan en daarna meer in de breedte (binnen het kader dat afgebakend 
wordt door de Jetselaan, de Wereldtentoonstellingslaan en bijvoorbeeld de 
Prins Boudewijnstraat bij voorbeeld). Naast de bescherming van de 
overdracht en de aanmoediging om de Spiegelpleinparking te gebruiken, zou 
deze aanpassing eveneens passen binnen een bepaalde coherentielogica 
en grensoverschrijdende leesbaarheid.  

Afgezien van een eventuele integratie van een betalende zone in de 
dichtstbijzijnde straten van de toekomstige ondergrondse 
Spiegelpleinparking, achten de in het diagnostiek gemaakte observaties de 
uitbreiding van het betalend parkeren op korte en middellange termijn niet 
noodzakelijk. Inderdaad blijkt dat de blauwe zone die momenteel van kracht 
is in het eerste deel van de Keizer Karellaan (gaande van het Basiliekplein 
tot de Villegaslaan) – die een bepaalde rotatie vereist – overdag momenteel 
een relatief voldoende aantal vrije parkeerplaatsen genereert. Anderzijds zou 
de geplande uitbreiding van de blauwe zone in de gehele zuidelijke en 
oostelijke periferie van de gemeente (actie 1.1.) ter antwoord kunnen dienen 
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op de overdracht die er momenteel al gebeurt en die op korte termijn groter 
zou kunnen worden.  

De tweejaarlijkse evaluatie van het GPAP zal de evolutie van de 
parkeertoelatingsvoorwaarden diagnosticeren in functie van de context en 
via objectieve indicatoren (bezettingen, rotaties, onderzoekstijd…), met het 
oog op de bepaling van de overgang naar een betalende zone en binnen 
welke termijn.  

Op financieel vlak zal de overgang naar een betalende zone, rekening 
houdend met bepaalde kosten (controle, materiaal…), ook nieuwe inkomsten 
genereren.  
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4.2 Actie 2: Optimalisatie van voorbehouden 
plaatsen 

4.2.1 Personen met beperkte mobil iteit – PBM 

 Zoals blijkt uit de stand van zaken, zijn er op het gemeentelijk grondgebied 
al 83 voorbehouden plaatsen voor PBM. Hierdoor komt Ganshoren erg dicht 
in de buurt van de aanbevolen drempel van 1 plaats voor PBM per schijf van 
50 bestaande plaatsen, zijnde 90 plaatsen voor PBM (rekening houdend met 
het aanbod van 4.500 plaatsen).  

 Het netwerk van voorbehouden plaatsen voor PBM verzekert bovendien een 
goede dekking van het gemeentelijk grondgebied en maakt het mogelijk om 
er de voornaamste activiteitenpolen en dichtbevolkte gebieden te bedienen.  

 Gelet op de voorgaande elementen voorziet het GPAP op korte termijn niet 
in andere maatregel dan het blijven werken "op vraag" voor de uitbreiding 
van het netwerk van plaatsen voor PBM.  
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4.2.2 Leveringen 

Fig. 4.2.2 De methodologie die door het GPBP wordt aanbevolen om het aanbod van 
leveringszones aan te passen, is ontleend aan de gids die daartoe in 2012 
door Brussel Mobiliteit werd uitgewerkt (Katern nr. 8 van de Mobiliteitsgids, 
september 2012), die op zijn beurt geïnspireerd was op een studie die voor 
rekening van het Franse CEREMA werd uitgevoerd. Met deze methode is 
het mogelijk om op theoretische wijze het aantal leveringszones te bepalen 
die in een handelslint moeten worden voorzien, in functie van de typologie 
van de handelszaken en het geraamde aantal leveringen. Elke activiteit wordt 
gekwalificeerd volgens het gemiddeld aantal leveringen dat ze in een week 
genereert (leveringscoëfficiënt). De leveringscoëfficiënten voor elk stuk 
worden bij elkaar opgeteld en vervolgens door 90 gedeeld om het 
theoretische aantal leveringszones te verkrijgen. 

De analyse spitst zich toe op de sector van de Keizer Karellaan die de enige 
belangrijke commerciële sector van Ganshoren is. 

Er zijn op de Keizer Karellaan weinig handelszaken die veel leveringen 
genereren en de meeste van die handelszaken beschikken al over een 
leveringszone. Bovendien is de commerciële dichtheid enkel in de buurt van 
de Basiliek groot (zie onderstaande cijfers).  

Toch worden verscheidene zones niet bestreken en zouden deze ook over 
geschikte leveringszones moeten beschikken. 

De berekening gebeurt per stuk weg. Gezien de specifieke kenmerken van 
de Keizer Karellaan (middenberm) en de randvoorwaarden voor de 
leveringen (waar de aankomstrichting van even groot belang is als de 
toegangsafstand) moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de 
precieze ligging van de geplande leveringszones.  

 

Sectie 

Theoretisch aantal 
gegenereerde 

leveringen (per 
week) 

Noodzakelijke 
leveringszones 

Bestaande 
leveringszones 

Geplande 
leveringszones 

1 202,4 2,25 1 1 

2 30 0,33 0 0 

3 51,7 0,57 1 0 

4 171,22 1,9 0 2 

5 81,9 0,91 0 1 

6 283 3,14 2 1 

Totaal - 9 4 5 

Figuur 4.2.2a - Aan te leggen leveringszones per sectie 

 Sectie 1 

Deze sectie bevat één grote handelszaak die leveringen genereert 
(Carglass), maar beschikt op dit ogenblik over geen enkele leveringszone. 
Volgens de resultaten van het analyse is er in deze sectie een leveringszone 
nodig, met name in de buurt van Carglass.   Sectie 4 

Deze sectie bevat een handelszaak die tal van leveringen genereert (Midas), 
en een groot aantal handelszaken die minder leveringen genereren, voor een 
totale behoefte van 2 leveringszones. Deze sectie telt op dit ogenblik echter 
geen enkele leveringszone. De plaatsen moeten aan weerszijden van de 
laan, en bij voorkeur aan de even zijde, worden ingeplant.  Sectie 5 

Deze sectie bevat momenteel geen enkele leveringszone. Gezien het aantal 
handelszaken dat er is gevestigd, is het echter nodig om er een 
leveringszone aan te leggen, bij voorkeur aan de oneven kant van de laan 
waar zich de meeste handelszaken bevinden.   Sectie 6 

a tot d 
Bijl. 4.2.2a 

en b 
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Sectie 6 die wordt gedomineerd door de ketens Carrefour en Okay, brengt 
erg veel leveringen voort. Volgens de berekening van de leveringscoëfficiënt 
zouden de 2 bestaande leveringszones zodoende niet volstaan (tekort van 1 
zone). Gezien het feit dat de grootte van de zone die Carrefour bedient (30 
meter) en de ligging ervan (oneven kant in de buurt van de 
voetgangersoversteekplaats) niet volstaan om tegemoet te komen aan dit 
tekort, zou de ontbrekende leveringszone moeten kunnen worden aangelegd 
aan de even kant van de laan.     
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Figuur 4.2.2c - De handelszaken die aan de basis liggen van verplaatsingen 
Kaartondergrond: Urbis 

 
  

Handelszaken die aan de basis liggen van leveringen
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Figuur 4.2.2d - Evaluatie van het aantal aan te leggen leveringszones 

Kaartondergrond: Urbis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evaluatie van het aantal aan te leggen leveringszones
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4.2.3 Autodelen 

 

In overeenstemming met het besluit van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van gedeelde motorvoertuigen heeft de 
gemeente Ganshoren op het einde van datzelfde jaar een actieplan 
"Autodelen" opgesteld. 

Volgens dit plan, dat als richtsnoer dient voor de acties die in dat verband op 
het grondgebied van de gemeente Ganshoren dienen te worden gevoerd, 
moeten er 19 bijkomende plaatsen waren voorbehouden voor het autodelen 
tegen 2020 (zie de 2 onderstaande figuren). 

In de lente van 2017, telt Ganshoren 5 carsharing stations met een totaal 
capaciteit van 11 voertuigen : 

 Station « Sint-Martinus » : 2 plaatsen in de JB Van Pagéstraat ; 

 Station "Basilix": 2 plaatsen in de Margaretha Van Oostenrijkplein ; 

 Station "Expo": 2 plaatsen in de Wereldtentoonstellingslaan 53-55 ; 

 Station "Sermon": 3 plaatsen in de Jacques Sermonlaan 3 
(middenberm) ;  

 Station « Neuberger » : 2 plaatsen langs de Van Overbekelaan, ter 
hoogte van de J.Peereboomlaan. 

Volgens de doelstellingen die door dit plan werden vastgelegd, moet het 
station « Eeuwfeestsquare » (4 plaatsen) nog geopend worden, terwijl de 
capaciteit van de stations « Neuberger », « Sermon » en « Sint-Martinus » 
verhoogd zal worden met 2 plaatsen.  

Er moet worden opgemerkt dat het carsharingplan van Sint-Agatha-Berchem 
voorziet in 2 autodeelstations ten zuiden van de Keizer Karellaan (aan de 
kant van de Basiliek), waardoor deze zone over voldoende voorzieningen zal 
beschikken.  

 

 

Stations 2014 
2014 

- 
2016 

2016 
- 

2020 
TOTAAL 

Sint-Martinus 2  2 4 

Wereldtentoonstelling  2  2 

Basilix  2  2 

Sermon  3 2 5 

Eeuwfeestsquare   4 4 

Neuberger   4 4 

TOTAAL 2 7 12 21 

Figuur 4.2.3a – Aantal autodelen volgens de Actieplan inzake carsharing 2020, van de 
gemeente Ganshoren 
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Figuur 4.2.3b - Actieplan Carsharing 2020 
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4.2.4 Taxi's 

Bijl. 4.2.4 Rekening houdend met het stedelijk weefsel, de beperkte 
bevolkingsdichtheid en het functionele gemengde karakter is er in Ganshoren 
geen speciale behoefte aan parkeerplaatsen voor taxi's. Bovendien bestaat 
het risico dat de structurele ontwikkelingen binnen deze beroepssector in 
verband met de progressieve dematerialisatie van de infrastructuur voor de 
dienstverlening het begrip van het fysieke station zullen veranderen. Tot slot 
heeft de directie Taxi's geen extra behoeften in de gemeente naar voren 
gebracht. 

De twee bestaande plaatsen beantwoorden aan de huidige behoeften. 

 

 

4.2.5 Vrachtwagens 

Voorwoord 

Bijl. 4.2.5 Artikel 42 van het besluit van 18 juli 2013 legt aan elke Brusselse gemeente 
op om het equivalent van 18% van het aantal strekkende kilometer aan 
wegen dat voor alle vrachtwagens toegankelijk is, voor parkeerplaatsen van 
vrachtwagens voor te behouden. 

Volgens het mobiliteitsplan Iris 2 bedraagt het aantal strekkende meter aan 
wegen dat voor alle vrachtwagens toegankelijk is 3.700 meter, wat betekent 
dat er 665 meter voor het parkeren van vrachtwagens moet worden 
voorbehouden. Dit is het equivalent van 130 plaatsen voor personenauto's 
(5 meter) of nog 44 plaatsen voor vrachtwagens (15 meter).  

Het verschil met de momenteel beschikbare 410 meter voor het parkeren van 
vrachtwagens (oftewel het equivalent van 27 vrachtwagens) bedraagt 255 
meter. 

Fig. 4.2.5 Deze uitbreiding is mogelijk door de bestaande zone op de Negen 
Provincieslaan en de Van Overbekelaan te verlengen. 
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Figuur 4.2.5 - Uitbreiding van de parkeerzone voor vrachtwagens 
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4.2.6 Bussen en autocars 

 

De diagnose heeft aangetoond dat 10 scholen en onderwijsinstellingen 
momenteel niet beschikken over parkeervoorzieningen voor schoolbussen:  

 het "Collège du Sacré Cœur" en de "Basisschool Heilig-Hartcollege" 
hebben geen Kiss & Ride-zone die kan worden gedeeld met de 
autobussen. Het is nodig om een zone aan te leggen waar 
schoolbussen mogen parkeren (en die eveneens kan worden gebruikt 
als snelle afzet- en ophaalzone); 

 het complex "Notre-Dame de La Sagesse", "La Colombe" en "Les 
Bourgeons" heeft een Kiss & Ride-zone van 18 meter langs de Van 
Overbekelaan die zowel kan worden gebruikt als leveringszone als voor 
het parkeren van een schoolbus. Er bestaat echter geen enkele faciliteit 
van dit type aan de kant van de Pangaertstraat, waar het nuttig zou zijn 
om een dergelijke zone aan te leggen; 

 het "Athénée Royal" beschikt over een Kiss & Ride-zone aan de kant 
van de A. Decockstraat, maar door de configuratie is ze echter niet echt 
vlot toegankelijk voor bussen. Deze situatie zou kunnen worden 
gecompenseerd door de inplanting van 1 zone langs de Clématisstraat 
en de A. De Baststraat;  

 Go! Basisschool "T’Overbeek" en Basisschool "De Goudenregen" 
hebben elk al een Kiss & Ride-zone van 18 meter, die kan worden 
gedeeld met de schoolbussen; 

 "Nos Bambins" en "Het Bammeke" zijn kleine kleuterscholen die in een 
erg residentiële zone zijn gelegen (veel vrije plaatsen overdag). De 
aanleg van voorbehouden zones voor bussen is er momenteel dus 
geen prioriteit.  

 

In totaal zijn er 3 nieuwe parkeerzones voor schoolbussen nodig op het 
gemeentelijke grondgebied voor een totaal van 9 PAE (1 zone = 3 plaatsen 
voor auto's). 

Er wordt opgemerkt dat de site van de Basiliek van Koekelberg beschikt over 
een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen voor autobussen en autocars, die 
momenteel echter enkel toegankelijk zijn voor het plaatselijke verkeer. 
 
 

4.2.7 Kiss & Ride 

 

Bijl. 4.2.7 Vijf scholen en onderwijsinstellingen beschikken momenteel niet over een 
snelle afzet- en ophaalzone (Kiss & Ride):  

 "Nos Bambins" en "Het Bammeke" hebben er geen nodig 
(kleuterscholen); 

 de Kiss & Ride-zones van "Basisschool Heilig-Hartcollege", "La 
Colombe" en "Les Bourgeons" zullen kunnen worden uitgebreid met 
nieuwe plaatsen voor schoolbussen (zie hiernaast), die zullen worden 
gedeeld (bord E1).  

Gelet op wat voorafgaat, dient er in Ganshoren geen enkele nieuwe zone te 
worden aangelegd die specifiek is bestemd voor "Kiss & Ride". 
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4.2.8 Gemotoriseerde tweewielers 

Fig. 4.2.8 De goede bediening van de belangrijkste activiteitenpolen (waaronder de 
scholen, het gemeentehuis en de kliniek) en woonzones van de gemeente – 
met name die met weinig parkeercapaciteit buiten de openbare weg – noopt 
tot de inrichting van ruim 30 sites (of plaatsen) voor het parkeren van 
gemotoriseerde tweewielers. Het totale aantal voorbehouden plaatsen kan 
hierbij oplopen tot 90 (overwegende dat 1 site = 1 parkeerplaats voor 
personenauto's = 3 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen).  

Het GPBP legt het GPAP op om 1 tot 3 plaatsen voor gemotoriseerde 
tweewielers voor te behouden per 200 parkeerplaatsen voor personenauto's. 
Als dit op de situatie in de gemeente Ganshoren wordt toegepast, komt dit 
overeen met een aanbod van 22 tot 67 plaatsen. De vooropgestelde 90 
plaatsen voldoen bijgevolg ruimschoots aan de gewestelijke voorschriften.  

 Om het parkeren van tweewielers in de polen coherenter te maken (daar 
waar er ook behoefte is aan parkeerplaatsen voor fietsen), zou het 
overwogen kunnen worden om  de parkeerplaatsen voor motorvoertuigen en 
fietsen samen te voegen. De spreiding van de parkeerzones kan immers de 
zichtbaarheid van de parkeerinformatie beperken en de openbare ruimte 
minder duidelijk maken. 

Er wordt op gewezen dat de geplande locaties voor het parkeren van 
gemotoriseerde tweewielers indicatief zijn. Elke concrete uitvoering moet het 
voorwerp uitmaken van een nauwkeuring inplantingsplan op schaal van de 
straat of het kruispunt, rekening houdend met de lokale context. 

 

 
 

 

 

Afbeelding van een gemengde parkeerzone motorvoertuigen-fietsen (over 7 m) 

Bron: Pro-vélo  

Bijl. 4.2.8 
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Figuur 4.2.8 - Ontwikkeling van 
parkeerplaatsen voor gemotoriseerde 
tweewielers  
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4.2.9 Fietsparkeerplaatsen 

Kortparkeren 

Volgens de doelstellingen die door het GPBP werden bepaald, worden er 2 
fietsparkeerplaatsen van het type « korte duur » (wat overeenkomt met één 
fietsbeugel) geïmplementeerd voor 20 parkeerplaatsen voor wagens, met 
een maximum van 150 meter zonder fietsbeugel in een continue stedelijk 
gebied (zie bijlage 1.2.9). 

 
Toegepast op de context van de gemeente Ganshoren – die al beschikt over 
bijna 70 fietsparkeerplaatsen voor « korte duur » (villo!-stations niet 
inbegrepen) voor 4.480 parkeerplaatsen voor wagens -, impliceren deze 
doelstellingen het creëren van iets minder dan 380 nieuwe plaatsen, 
gelijkwaardig aan 190 fietsbeugels.  
 
Om het gemeentelijk gebied goed te overdekken, rekening houdend dat het 
« zuidelijk – zuidelijk-oost- oostelijk » kader continue bebouwd is, moeten er 
tot 93 nieuwe implementaties voor het fietsparkeren van korte duur 
geprogrammeerd worden (zie volgende kaart). Om de doelstelling van 380 
nieuwe plaatsen te halen zou dit een gemiddelde betekenen van min of meer 
4 plaatsen (wat overeenkomt met 2 fietsbeugels) per implementatie (te doen 
variëren naargelang de lokale context).  
 
Diegenen die zich bevinden in de nabijheid van de collectieve voorzieningen, 
activiteitgebieden en knooppunten of een halte van het openbaar vervoer 
vormen een prioriteit om geëquipeerd te worden, volgens een ratio die in 
voorkomend geval groter kan zijn dan 2 fietsbeugels.  
 
 

 

Langparkeren 

De installatie van fietsparkeren voor lange duur zal prioritair gebeuren in de 
dichtbevolkte stedelijke zones waar de huizen en appartementen een 
meerderheid vormen (nachtelijk parkeren in een fietsbox of in een beschutte 
plaats) alsook voor de gebruikers van middellange tot lange duur overdag ter 
hoogte van de belangrijkste activiteitgebieden en intermodale (overdekte 
fietsbeugels). De hierna geïdentificeerde cartografie identificeert volgens 
deze logica 7 plaatsen waar deze type parkeerplaatsen aangeboden zou 
kunnen worden. 

  

	
Figuur 4.2.9a - Aanbevelingen voor de inplanting van fietsparkeerplaatsen op de 
openbare weg 

Bron: Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest, december 2013 
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Figuur 4.2.9b - Voorbeeld van een fietsbox 

Bron: Espaces-Mobilités 
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Figuur 4.2.9c - Voorstellen voor 
nieuwe fietsparkeerplaatsen 
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4.3 Actie 3: Mogelijkheden op het vlak van 
mutualisering buiten de openbare weg 
bepalen 

 Deze actie die verwijst naar een van de voornaamste uitdagingen van het 
GPAP, bestaat in het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van het aantal 
parkeerplaatsen buiten de openbare weg die theoretisch gezien in 
aanmerking kunnen komen voor mutualisering. Om de volgende redenen:  

 om de compensatie buiten de openbare weg van de overwogen 
geschrapte plaatsen op de openbare weg te sturen in het kader van 
herinrichtings- of stedenbouwkundige projecten (zie punt 1.3.4 
hiervoor). Het gaat hier om het bepalen van de "compenserende 
opties", waarvan sprake in artikels 56 en 57 van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het 
reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan; 

 om het voor de gemeente mogelijk te maken te beschikken over een 
reeks pistes die dienen te worden onderzocht of te worden voorgesteld 
als het nodig zou zijn om het voor het publiek of de buurtbewoners 
toegankelijke aanbod buiten de openbare weg te ontwikkelen. 

4.3.1 Het principe van mutualisering 

Het principe van mutualisering of "parksharing" bestaat erin om aan 
gebruikers van een wijk (de buurtbewoners en vooral de horecaklanten) de 
mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de parkeercapaciteit van 
sommige privéparkings (kantoren, handelszaken, enz.), zowel plaatsen die 
niet in gebruik zijn (en permanent vrij zijn) als plaatsen die vrijkomen aan het 
einde van de werkdag (vrij 's avonds en/of in het weekend). Na overleg met 
de partners (vooral de eigenaars) zou dat snel kunnen leiden tot een 
verhoging van het beschikbare parkeeraanbod (idealiter 24u/24, anders 

buiten de kantooruren) tegen een zeer lage kost en door de bestaande 
infrastructuren te benutten, d.w.z. zonder de aanleg van nieuwe fysieke 
parkeerplaatsen.  

 Zo kunnen de bestaande parkeercapaciteiten buiten de openbare weg 
rendabeler worden gemaakt en worden benut om de geschrapte 
parkeerplaatsen op de openbare weg te compenseren. Daar waar dergelijke 
mutualisering mogelijk is, moet die als compenserende optie trouwens de 
voorkeur krijgen.  

 Voorbeelden van succesvolle mutualisering tonen aan dat dit soort 
maatregelen berusten op een publiek-private samenwerking en dus een 
aangepaste overeenkomst vereisen tussen overheid, privé-eigenaar en 
uitbater. Ze heeft eveneens des te meer kans op slagen als er fiscale 
stimuleringsmaatregelen worden voorgesteld aan de eigenaars, zoals een 
belastingvermindering op de parkeerplaatsen of subsidiëring.  

            

 Figure 4.3.1 – Concept van de mutualisering van parkeerplaatsen 
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4.3.2 Mogeli jkheden op het vlak van mutualisering en 
compensatie-opties  

 
 

 Na analyse van de bestaande gegevens in verband met het parkeren buiten 
de openbare weg kunnen er 4 sites worden aangeduid die mogelijk voor een 
mutualisering van de parkeerinfrastructuur, en bijgevolg als compensatie 
voor de op de openbare weg verwijderde plaatsen kunnen worden gebruikt. 
Deze analyse werd verricht op basis van de opmeting die Brussel Mobiliteit 
in 2014 samen met het Parkeeragentschap verwezenlijkte, en werd 
vervolgens als basis gebruikt om in functie van de parkeercapaciteit buiten 
de openbare weg en de aanwezige functies de mogelijk voor mutualisering 
geschikte sites te bepalen. 

 

Aant. Naam van de site/zone Type Capaciteit 

1 Basiliek Religie 298 

2 Zwembad Nereus Sport 63 

3 Scouts (Begraafplaats) Sport 20 

4 Gemeentehuis Publiek 21 

TOTAAL 402 
Figuur 4.3.2a – Vaststelling van de mogelijkheden 

Gezien hun ligging zouden deze 4 sites geen adequate manier zijn om de 21 
parkeerplaatsen die ten gevolge van de uitvoering van tramlijn 9 zullen 
verdwijnen, te compenseren. De verwijdering van die plaatsen zal 
hoofdzakelijk worden gecompenseerd door de creatie van bijna 200 plaatsen 
in de toekomstige ondergrondse parking aan het Spiegelplein in Jette, aan 
de hand van een systeem van voorkeurabonnementen voor de 
buurtbewoners.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ontwerp Voortgangsstaat Gevolgen voor het parkeren Begeleidende maatregelen

1. Ontwikkeling van de industriezone
Stormbekken in aanbouw, nieuwe 

privéweg binnen uiterlijk anderhalf jaar.

Op korte termijn: nieuwe weg, 

aanleg van plaatsen en creatie van 

een nieuwe vraag: privébeheer.

Artikel 10 van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende het 

reglementaire luik van het GPBP stelt: "De aanleg 

van nieuwe parkeerplaatsen is alleen toegestaan 

indien er nieuwe wegen worden aangelegd."

Toezien op de naleving van de stedenbouwkundige 

normen voor nieuwbouw zoals bepaald door de 

GSV.

2. Verkeersinrichting op de Villegaslaan
Studie voorafgaand aan de 

werkzaamheden gepland in 2017.

Op middellange termijn: 

instandhouding van het 

parkeeraanbod.

Te bepalen in functie van de resultaten van de 

voorafgaande studie.

3. Inrichting van het kruispunt Van 

Overbekelaan/Sorensenstraat

Vergunning afgeleverd. 

Uitvoeringsopdracht gepland voor 2016.
Op korte termijn: 4 extra plaatsen. Parkeren beteugelen door het te reglementeren.

De aanleg van de parking Miroir in Jette helpt de 21 

geschrapte plaatsen compenseren.

Artikel 57 van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende het 

reglementaire luik van het GPBP stelt dat elke 

verwijdering van parkeerplaatsen aan het 

Parkeeragentschap moet worden gemeld en 

gepaard moet gaan van compensaties.

Mutualisering is tevens een antwoord op de 

verwijdering van plaatsen (actie 4).

Risico's op gebruik van het aanbod door pendelaars 

beperken door de plaatsen in de blauwe zone te 

reglementeren (actie 1.5).

5. Inplanting van een pool die aan de 

basis ligt van verplaatsingen 

(sportcentrum, vormingscentrum, bus- 

of treinstation, ...).

Het gaat erom de maatregelen te 

bepalen die nodig zijn in het kader van 

de inplanting van een grote pool die aan 

de basis ligt van verplaatsingen.

Nieuwe vraag of wijziging van de 

structuur van de bestaande vraag 

(toename van de duur of rotatie, 

...).

Om eventuele belangrijke wijzigingen in de vraag op 

te vangen, is een reglementering van de plaatsen in 

functie van de openingsuren van de betreffende 

pool en van de gebruikers die men wil bedienen van 

primordiaal belang.

4. Tram 9 Voorontwerp goedgekeurd.
Op korte/middellange termijn: 21 

verwijderde plaatsen
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4.4 Actie 4: aanpassing van de specifieke 
middelen 

4.4.1 Actie 4.1: informatie en communicatie 

Voorwerp en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregel 

Voor een goede toepassing van de parkeerregels moeten deze door 
iedereen gekend en begrepen worden.  

Er moet bijgevolg duidelijke informatie worden verspreid, zijnde: 

 de startcommunicatie, die de tenuitvoerlegging van nieuwe 
parkeerreglementen of acties begeleidt door middel van: 

 een communicatiecampagne (affiches, website, ...) die wordt 
uitgespreid over een periode van minstens 15 dagen tot 1 maand 
vóór en na de datum van tenuitvoerlegging; 

 de verspreiding van een informatieblad dat minstens in alle 
rechtstreeks betrokken straten in de brievenbus wordt gedaan; 

 de toepassing van een tolerantieperiode waarin retributiebonnen 
door een informatieblad worden vervangen; 

 de permanente communicatie, die hoofdzakelijk gebeurt door de 
verspreiding van een informatiedrager zoals een gids of brochure, in 
papieren of idealiter digitale versie, met als inhoud: 

 een stratenplan van de gemeente met de ligging van de 
parkeerzones, gereglementeerde zones, voorbehouden plaatsen, 
...;  

 informatie over de werkingsmodaliteiten van de gereglementeerde 
zones (tarieven, duur);  

 informatie over de werkingsmodaliteiten van de vrijstellingskaarten;  

 herhaling van de sancties die bij niet-naleving van de 
reglementering gelden... 

Ook moet de informatie ter plaatse worden herbekeken. Daarbij moet het 
volgende worden vastgesteld en geëvalueerd: 

 de parkeergeleiding om de gebruikers te helpen zich te oriënteren;  

 de informatie in de buurt van de parkeerplaatsen (welke reglementering 
van toepassing op welke plaats). 

Financiële benadering 

 
De benodigde financiële middelen voor alle aspecten van de communicatie 
hangen voornamelijk af van de gekozen drager en het verspreidingskanaal. 
Bij wijze van voorbeeld:  

 extern uitgevoerd ontwerp van een informatieblad van 4 pagina's ~ € 
5.000 excl. btw;  

 extern drukken van 1.000 stuks ~ € 1.000 excl. btw. 

Deadlines 

Ongeacht het type communicatie (startcommunicatie of permanente 
communicatie) gaat het hier om een actie op korte termijn om de goede 
uitvoering van het plan te kunnen verzekeren. 
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4.4.2 Actie 4.2: aanpassing van de middelen voor het 
parkeertoezicht 

Uit de diagnose van de momenteel in Ganshoren geldende praktijken blijkt 
dat er te weinig middelen aan het toezicht worden besteed: een enkele 
controlebeambte voor 204 gereglementeerde plaatsen in drie afzonderlijke 
wijken (zie punt 2.6 hierboven).  

Om de efficiëntie van de geldende reglementeringen te garanderen, beveelt 
het Gewestelijk Parkeeragentschap een regelmatige (1 ronde per dag in de 
blauwe zone en 2 dagelijkse rondes in de betalende zone) en voldoende 
gestage controle (doelstelling van 400 controles per steward per dag) aan. 
Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt dankzij bepaalde geavanceerde 
technologieën, waaronder het scannen van nummerplaten en de 
vereenvoudiging van de invoerprocedures. 

Deze modaliteiten die sinds eind 2015 van toepassing zijn in aansluiting op 
de overname van de controle door het Parkeeragentschap, hebben al geleid 
tot een toename van het gemiddelde aantal maandelijkse retributies en een 
beperking van de schommelingen ervan. 

In het licht van het voorgaande vereist de gedeeltelijke uitbreiding van de 
blauwe zone in het hele zuidoostelijke gebied van de gemeente (punt 4.1.1 
hierboven), oftewel de overgang van 980 naar 3.250 gereglementeerde 
plaatsen, dat er permanent 6 tot 8 stewards op het terrein aanwezig zijn. 
Rekening houdend met de onbeschikbaarheid van de beambten (opleiding, 
verlof, ziekte, ...) betekent dit een team van 10 tot 12 controlebeambten. 

Er moet worden opgemerkt dat er op het vlak van controle en sancties een 
evenwicht moet worden gevonden tussen de geïnvesteerde personele 
middelen en de efficiëntie van het uitgevoerde beleid. 

Omwille van de weinige problemen die door de gemeente geïdentificeerd 
werden ten opzichte van de leveringszones wordt het niet nodig geacht om 
op korte termijn over te gaan naar een systeem voor de reglementering van 
deze, volgens de beheersmodaliteiten die omschreven worden in Sectie 8 
van het Besluit van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en vrijstellingskaarten (forfaitaire retributies voor een zone die 
bepaald wordt door het verkeersbord E9a). Het GPAP nodigt echter de 
gemeente uit om de werking van haar leveringszones zo regelmatig mogelijk 
te analyseren en dit minstens ter gelegenheid van de tweejaarlijkse evaluatie 
(actie 6 hieronder), met het oog op een eventuele evolutie van het systeem 
op middellange of lange termijn.  
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4.5 Actie 5: naar een gemeentelijk beleid dat in 
overeenstemming is met de nieuwe 
gewestelijk richtsnoeren inzake vrijstellingen 

 

Op 27 oktober 2016 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een 
nieuwe versie van het besluit van 18 juli 2013 betreffende de 
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten goed. De inzet 
bestaat dan uit de aanpassing van het gemeentelijk beleid aan deze 
veranderingen.  

 

4.5.1 Sectorindeling 

Het GPBP legt geharmoniseerde regels vast voor het hele Brusselse 
grondgebied en bepaalt binnen welke geografische zone de 
vrijstellingskaarten geldig zijn. Volgens de geldende reglementering (besluit 
van 18 juli 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, gewijzigd eind 
2016) is zodoende het volgende van toepassing:  

 Met uitzondering van de vrijstellingen die geldig zijn op gewestelijk 
niveau, bakent de parkeersector de geografische zone af waarbinnen 
de vrijstellingskaarten ("buurtbewoners", "professionelen" en 
"bezoekers") geldig zijn. De oppervlakte van een parkeersector mag 
niet groter zijn dan 150 ha (met een mogelijke marge van 20%, zijnde 
180 ha). 

 De parkeersector is gebaseerd op een indeling van het Gewest in 
"deelsectoren" of - bij wijze van afwijking en op vraag van de gemeente 

- op een indeling van het gemeentelijk grondgebied in "vaste 
parkeersectoren".  

 De indeling van het Gewest in "deelsectoren" kan de gemeentegrenzen 
overschrijden en wordt opgesteld door het Agentschap op basis van 
voorstellen van en in overleg met de gemeenteraden. Deze indeling in 
deelsectoren moet op gewestelijk niveau een evenwicht vertonen. 

 De indeling in "vaste parkeersectoren" mag de gemeentegrenzen niet 
overschrijden en wordt op vraag van de betrokken gemeenteraad 
opgesteld door het Agentschap. 

 Elke gemeente neemt de indeling die op haar betrekking heeft 
("deelsectoren" of "vaste parkeersectoren"), op in haar gemeentelijk 
parkeeractieplan (GPAP), die vervolgens door de Regering wordt 
goedgekeurd. De Regering kan een kaart met deelsectoren of vaste 
sectoren goedkeuren buiten het GPAP, indien de betrokken gemeente 
al beschikt over een GPAP. 

 In het geval van een indeling in deelsectoren bestaat de aan de 
aanvrager toegewezen parkeersector uit de deelsector waarin zich de 
verblijfplaats, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel bevindt, 
aangevuld met aangrenzende deelsectoren, voor zover de 
bovenstaande principes worden nageleefd. De toegewezen 
parkeersector kan zich op het grondgebied van meer dan één 
gemeente bevinden (mits voorafgaand akkoord tussen de betrokken 
gemeenten). De aanvrager kan vragen om een alternatieve sector toe 
te kennen, onder meer om (ten hoogste) een niet-aangrenzende 
deelsector te integreren waarin zich de ingang van een metro- of 
treinstation bevindt (voorwaarden vastgelegd in art. 46quater).  

 In het geval van een indeling in vaste parkeersectoren bestaat de aan 
de aanvrager toegewezen parkeersector uit de vaste sector waarin zich 
de verblijfplaats, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel 
bevindt. 
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 Of het nu gaat om deelsectoren of vaste parkeersectoren, de indelingen 
kunnen op vraag van een gemeenteraad, een wijkcomité, een 
plaatselijke vereniging of een particulier worden gewijzigd. Ze worden 
minstens om de 2 jaar herzien. De nieuwe indeling gaat telkens op 1 
januari of 1 september van een jaartal in. 

 Er wordt tot slot opgemerkt dat de parkeersectoren die gelden op de 
datum van het referentiebesluit van toepassing blijven tot op het 
moment dat de Regering "de kaart" met deelsectoren of vaste sectoren 
voor het volledige grondgebied van de gemeente "vastlegt", in 
overeenstemming met de bovenstaande principes. 

 
Op basis van wat voorafgaat werd een eerste ontwerp van indeling van de 
gemeente in "deelsectoren" opgesteld in overleg met de technische diensten 
van het Parkeeragentschap, de gemeente Ganshoren, de aangrenzende 
gemeenten en Brulocalis. 
 
Dit ontwerp, dat het schepencollege heeft goedgekeurd tijdens de 
vergaderingen van 18 november 2013 en 12 mei 2014, deelt de gemeente 
op in 9 deelsectoren waarvan er 5 volledig op het gemeentelijk grondgebied 
liggen en 4 worden gedeeld met een Brusselse buurgemeente (zie volgende 
pagina). 
 
Deze opsplitsing werd goedgekeurd om de geografische geldigheid te 
definiëren van de vrijstellingen die zijn verbonden met de recente 
uitbreidingen van de blauwe zone, via de sectoren "Broustin" en "Toussaint". 
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Figuur 4.5.1a – Ontwerp van de indeling in 
(deel)sectoren voor de gemeente Ganshoren 
en de omgeving ervan 
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Figuur 4.5.1b – Deelsectoren « Toussaint » en « Broustin » 
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4.5.2 Vrijstellingskaarten 

De recente aanpassing van het gewestelijk regelgevend kader (besluit van 
27 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van 18 juli 2013 betreffende de 
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten) voert bepaalde 
wijzigingen door inzake vrijstellingen en het past om die op te nemen in het 
betrokken gemeentelijk reglement. Om deze wijziging te omkaderen, stelt het 
GPAP hieronder een tabel voor waarin een overzicht wordt gegeven van de 
voornaamste bepalingen die voortaan in acht moeten worden genomen in 
dat verband. In het specifieke geval van de gemeente Ganshoren moeten er 
niet zo heel veel wijzigingen worden aangebracht: 

 "Vormelijke" aanpassingen m.b.t. de categorieën van vrijstelling, die 
voortaan zijn gegroepeerd in 4 entiteiten: "buurtbewoners", 
"beroepsmensen", "bezoekers" en "buitengemeentelijk"; 

 Wijziging van de prijs van de kaarten "deelauto's", "beroepsmensen" en 
"bezoekers"; 

 Afschaffing van de kaarten "> 3,5T", "ambulante handelaars" en 
"tijdelijke bouwplaatsen". 

Door de bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het gereglementeerd 
parkeren (uitbreiding van de blauwe zone in eerste instantie) zullen de 
toepassing van deze nieuwe bepalingen en de beoordeling ervan bepalend 
zijn voor de evolutie van het aantal in de toekomst afgeleverde vrijstellingen.  

Er wordt opgemerkt dat de gemeente zich, op grond van artikels 76 en 77 
van het nieuwe besluit, de mogelijkheid voorbehoudt om het aantal 
vrijstellingskaarten te beperken die worden uitgereikt aan "professionelen" of 
sommige van hun subcategorieën. Met deze maatregel zou de druk die wordt 
uitgeoefend op het parkeren op de openbare weg, kunnen worden 

verminderd. De beheersing van het aantal afgeleverde vrijstellingskaarten is 
immers van essentieel belang om de goede werking van de 
gereglementeerde zones te garanderen, en dus om een zekere 
beschikbaarheid van vrije plaatsen te behouden. Bovendien is het de taak 
van de gemeente en/of het Agentschap, afhankelijk van het geval, om na te 
gaan of de uitreikingsvoorwaarden van de vrijstellingskaarten worden 
nageleefd en onder meer om de echtheid en de geldigheid van de 
voorgelegde documenten te controleren. 
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Figuur 4.5.2 – Categorieën van vrijstelling op het 
gereglementeerd parkeren op de weg en de voornaamste 
kenmerken die ermee verband houden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begunstigden 
(rechthebbenden)

Vergunnings‐
verlenende 
overheid

Toegangsvoorwaarden Prijzen 
Geografische 
geldigheid

Geldigheid in de 
tijd

Persoon ingeschreven in het bevolkingsregister of in het 
wachtregister van de gemeente

Personen gedomicilieerd in de gemeenten, tijdens de procedure 
tot wijziging van inschrijving (buitenland => Belgisch) 

Persoon met een tweede verblijfplaats in de gemeente**

Persoon gedomicilieerd in de gemeente en met een specifieke 
parkeerbehoefte in het kader van een door het BHG erkend 
autodeelsysteem voor particulieren*** 

Zorgverlener van 
dringende 

medische hulp

Huisartsen en pediaters die dringende medische hulp 
verstrekken (= "de personen die medische zorgen toedienen en 
over een RIZIV‐nummer beschikken, wanneer zij gestuurd zijn om 
onmiddellijk passende zorg te verlenen aan eenieder van wie de 
gezondheidstoestand, omwille van een ongeval, een plotse 
ziekte of plotse complicatie van een ziekte, een dringende 

interventie vereist")

Agentschap

Art. 63:
‐ RIZIV‐nummer als individuele zorgverlener
‐ 1 kaart = 1 inschrijving

200 €/jaar

Eveneme

nt

Voor‐
behoude

n

K&R

Levering

Alle deelsectoren en 
vaste 

parkeersectoren van 
het Gewest

Tijdens de interventie, 
gedurende de tijd van 

de effectieve 
toediening van de 

medische 
zorgverlening, met een 
maximale duur van 2 

uur

Verlener van 
medische zorgen 

aan huis

Personen die medische zorgen aan huis verstrekken, over een 
RIZIV‐nummer beschikken en verbonden zijn aan organisaties die 
worden erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van Brussel‐Hoofdstad of door een 
beroepsfederatie van zorgverleners.  De prestaties van de 

medische thuiszorg omvatten de dierenartsen.

Agentschap

Art. 66:
‐ medische thuiszorg verstrekken + beschikken over een RIZIV‐nummer + 
verbonden zijn aan een erkende organisatie (of erkend zijn)
‐ 1 kaart = 1 inschrijving

75 €/jaar
Eveneme

nt

Alle deelsectoren en 
vaste 

parkeersectoren van 
het Gewest

Tijdens de interventie, 
gedurende de tijd van 

de effectieve 
toediening van de 

medische zorgen, met 
een maximale duur van 

2 uur

Autodelen
Exploitanten van motorvoertuigen toegewezen aan het systeem 

voor autodelen die zijn erkend door het Gewest
Agentschap Art. 69: 1 kaart = 1 inschrijving 25 €/jaar

Eveneme

nt

Alle deelsectoren en 
vaste 

parkeersectoren van 
het Gewest

Altijd geldig

PBM
Eveneme

nt

Alle deelsectoren en 
vaste 

parkeersectoren van 
het Gewest

Bedrijven en zelfstandigen met een maatschappelijke of 
bedrijfszetel in het BHG

‐ Houder van een vrij beroep of een zelfstandige of een bedrijf zijn. Met 
"onderneming" wordt elke rechtspersoon bedoeld, ongeacht zijn statuut, in 
het bijzonder de vennootschappen opgenomen in artikel 2 van het Wetboek 
van Vennootschappen, de openbare instellingen, de private instellingen, 
de instellingen voorbehouden aan de erediensten die worden beoogd door 
de wet op de temporaliën der erediensten en de ordonnantie van 29 juni 

2006 betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst, 
de centra  voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad, 
bedoeld in de wet van 21 juni 2002,  de instellingen van het niet‐verplicht 

onderwijs, de ziekenhuizen, de klinieken, de poliklinieken en de 
zorgverstrekkende instanties, de liefdadigheidsinstellingen en de vzw's (art. 

84, 1°).
‐ Aanvraag in te dienen door de persoon zelf of zijn hoofd EN te vergezellen 

van een schoolvervoersplan, bedrijfsvervoersplan of een equivalent  
(art.84, §2)

1‐5 kaarten = MIN. 200 
€/jaar

6‐20 kaarten = MIN. 300 
€/jaar 

21‐30 kaarten = MIN. 600 
€/jaar 

>30 kaarten = MIN. 800 
€/jaar 

  

Natuurlijke of rechtspersonen die aantonen dat ze voor de 
uitoefening van hun beroep verschillende interventies moeten 
uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hiervan het 

bewijs aan het Agentschap bezorgen

‐ De behoefte van de uitvoering van verschillende interventies in het BHG 
voor de uitoefening van het beroep aantonen en hiervan het bewijs aan het 

Agentschap voorleggen (art. 84, 2°)
‐ Aanvraag in te dienen door de persoon zelf of zijn hoofd EN te vergezellen 
van een schoolvervoersplan, bedrijfsvervoersplan of een equivalent (art. 

84, §2)

MIN. 90 €/maand

Schoolinstellingen gevestigd in het BHG

‐ Elke onderwijsinstelling, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door een 
gemeenschap en publieke kinderdagverblijven of kinderdagverblijven die 

inkomensgerelateerde tarieven hanteren (art. 84, 3°)
‐ Aanvraag in te dienen door de persoon zelf of zijn hoofd EN te vergezellen 
van een schoolvervoersplan, bedrijfsvervoersplan of een equivalent (art. 

84, §2)

MIN. 75 €/jaar

Personeelsleden van de verschillende politiezones van het BHG
Aanvraag in te dienen door de persoon zelf of zijn hoofd EN te vergezellen 
van een schoolvervoersplan, bedrijfsvervoersplan of een equivalent (art. 

84, §2)
MIN. 75 €/jaar

Bezoekers Bezoekende automobilisten
College OF 
Agentschap

Art. 90‐92:
‐ slechts 1 vrijstellingskaart "bezoekers" per gezin
‐ de kaart wordt toegekend per gezin en per jaar voor MAX. 100 periodes van 
4u30 

MIN 2,5 €/voertuig per 
periode van 4u30

Toegekende 
parkeersector* 
(desgevallend, 

identiek als de sector 
die is toegekend voor 
de "bewonerskaart") 

Max. 100 periodes van 
4u30 per jaar 

Professioneel

Afgiftemodaliteiten Gebruiksmodaliteiten
Vrijstellingen op 

het 
gereglementeerd 
parkeren op de 
openbare weg 

(GPBP)

College OF 
Agentschap

 Parkeersector* van 
de maatschappelijke 
of bedrijfszetel OF 

toegewezen 
sector(en)

Wanneer het 
personeelslid van 

een schoolinstelling 
werkzaam is in 

meerdere scholen, is 
de vrijstellingskaart 

geldig voor de 
verschillende 

parkeersectoren 
waarin de scholen 
zijn gesitueerd. (art. 

84, 3°)

Wanneer het 
personeelslid 
werkzaam is als 

agent in meerdere 
commissariaten, is 
de parkeerkaart 
geldig voor de 
verschillende 

parkeersectoren 
waarin de 

commissariaten zijn 

Eveneme

nt

Zie federale wetgeving

Zonale geldigheid 

Art. 48‐51:
‐ 1 kaart per kentekenplaat en per voertuig (behalve bij een gedeeld 
voertuig tussen particulieren)
‐ enkel voor voertuigen < 3,5 T
‐ voor gedeeld voertuig tussen particulieren: minstens 3 particulieren, 
waarvan er 2 in het BHG zijn gedomicilieerd

‐ het bewijs leveren dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of dat hij 
er op permanente wijze over kan beschikken
‐ max. 2 kaarten / gezin (3e kaart mogelijk na advies van het Agentschap en 
volgens de in het GPAP te rechtvaardigen criteria)

1 kaart heeft een 
geldigheidsduur van 12 
of 24 maanden, naar 

keuze van de aanvrager

Parkeersector* van 
de woonplaats

1e kaart = min. 10 €/jaar
2e kaart = min. 50 €/jaar

3e kaart & kaart tweede 
verblijfplaats = 250 €/jaar

Buurtbewoners
College OF 
Agentschap

Eveneme

nt
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* De parkeersector = maximaal 150 ha (+20%); hij wordt samengesteld op basis van de 
samenvoeging van "deelsectoren" of van 1 "vaste sector" 
** = vroegere vrijstellingskaart "tijdelijke buurtbewoner" 
*** = vroegere vrijstellingskaart "tijdelijke multisectoren" 
art. 52-53: mogelijkheid om het aantal "bewonerskaarten" te beperken per sector of deelsector 
art. 76-77: mogelijkheid om het aantal "professionele" vrijstellingskaarten te beperken per sector 
of deelsector 
Voor de gebruiksregels van de vrijstellingskaarten: zie besluit 
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4.6 Actie 6: tweejaarlijkse evaluatie van het 
GPAP 

Overeenkomstig de voorschriften van het GPBP stelt de gemeente 
tweejaarlijks een evaluatieverslag van haar GPAP op. Dit verslag heeft tot 
doel een stand van zaken op te maken van de tenuitvoerlegging van de in 
het plan voorziene acties en de concrete gevolgen van deze maatregelen 
voor het parkeren en de mobiliteit in het algemeen te beoordelen. 
Overeenkomstig hoofdstuk 7 van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik 
van het GPBP moet dit verslag gebaseerd zijn op de berekening van 
belangrijke indicatoren, die tijdens enquêtes op het terrein worden verkregen: 
bezetting, naleving, rotatie en zoektijd om een parkeerplaats te vinden. Het 
moet tevens een reeks exploitatiegegevens bevatten en analyseren die te 
maken hebben met het aanbod op de openbare weg, de vrijstellingen en de 
afdrachten.  

4.6.1 Parkeerobservatorium 

Er wordt aanbevolen om een parkeerobservatorium op te zetten om deze 
evaluaties voor te bereiden. Dit observatorium heeft als voornaamste taak 
het verzamelen van informatie die nodig is om de parkeerindicatoren en -
gegevens op te volgen. 

Dit observatorium kan worden opgezet in de vorm van een partnerschap 
tussen de gemeente Ganshoren en het Parkeeragentschap van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

4.6.2 Werkgroep Parkeren 

Ter aanvulling van deze kwantitatieve benaderingen die een objectieve 
voorstelling van de situatie tot doel hebben, kan er een werkgroep worden 
opgericht die bestaat uit actoren die op gemeentelijk of gewestelijk vlak 
(Parkeeragentschap) betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van het 
GPAP. 

Op die manier kan er door een regelmatige uitwisseling van ideeën feedback 
worden verkregen over de uitgevoerde maatregelen. Naast 
vertegenwoordigers van de technische diensten van de gemeente en van het 
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dergelijke 
groep bijvoorbeeld ook bestaan uit een of meerdere verkozenen, 
vertegenwoordigers van handelaars, van buurtbewonerscomités, van 
bedrijven en onderwijsinstellingen, ...  
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5. Synthese 

5.1 Algemene balans van de acties 

 

Het GPAP van Ganshoren voorziet in totaal in 6 acties: 

 actie 1: het gereglementeerd parkeeraanbod op de openbare weg 
verder ontwikkelen  

 actie 2: het parkeeraanbod voor specifieke gebruikers en de 
alternatieven voor de personenwagen optimaliseren  

 actie 3: mogelijkheden op het vlak van mutualisering van 
parkeerplaatsen buiten de openbare weg bepalen 

 actie 4: de middelen voor het parkeertoezicht aanpassen 

 actie 5: naar een gemeentelijk beleid dat in overeenstemming is met de 
nieuwe gewestelijk richtsnoeren inzake vrijstellingen (en sectorindeling) 

 actie 6: tweejaarlijkse evaluatie van het GPAP  
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5.2 Synthese van de acties voor de 
voorbehouden plaatsen 

 

 

 

 

Figuur 5.2 – Balans van het voorbehouden parkeeraanbod op de openbare weg  

 

1 PAE = 1 Personenauto-Equivalent = 5 m 

  

Voorbehouden plaatsen
aantal 

huidige plaatsen
(pae)

aantal 
geplande 
plaatsen

(pae)

PBM 83 90

Leveringen 42 57

Aurodelen 11 21

Taxis 5 5

Vrachtwagens 82 130

Autocars & bussen 9 18

Kiss & Ride  20 20

Gemotoriseerde tweewielers 3 34

Politie 6 6

Andere 4 4

TOTAAL 265 385

* uitgezonderd de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor fietsen
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5.3 Fasering van de acties  

 

De acties in verband met de gedeeltelijke uitbreiding van de blauwe zone 
(actie 1.1), met de aanpassing van het beleid voor de uitreiking van 
vrijstellingskaarten (actie 5) en met de optimalisatie van de voorbehouden 
plaatsen, kunnen worden ontplooid zodra het GPAP definitief goedgekeurd 
is, op voorwaarde dat er bijbehorende begeleidende maatregelen worden 
getroffen. De optimalisatie van de voorbehouden plaatsen doorgaans is een 
project van lange duur. Er wordt aanbevolen om de gedeeltelijke uitbreiding 
van de blauwe zone in één geheel uit te voeren om te vermijden dat er 
enerzijds te veel middelen en communicatiecampagnes in omloop zijn en er 
anderzijds verschuivingen worden veroorzaakt.  

De totale uitbreiding van de blauwe zone (actie 1.2) en de ontplooiing van 
het betalend parkeren (actie 1.3) kunnen niet op korte termijn worden 
overwogen. Ze kunnen echter wel worden overwogen na de tweejaarlijkse 
evaluatie van het plan, waarbij aan de hand van precieze indicatoren (met 
name een uitgebreide kennis van de vraag) de concrete gevolgen van de 
verwezenlijking ervan voor het parkeren en de mobiliteit worden 
geanalyseerd. 

De begeleiding van de projecten en de mutualisering (actie 3) hebben een 
permanente draagwijdte. Deze acties zijn immers afhankelijk van de kalender 
van de herinrichtingsprojecten, zijn aan toevalligheden onderhevig en 
kunnen op de lange termijn wordt gepland. 

De informatie- en communicatieacties, zoals beschreven in het betreffende 
hoofdstuk, zijn bedoeld om de tenuitvoerlegging van nieuwe maatregelen – 
in het bijzonder de uitbreiding van gereglementeerde zones – te 
ondersteunen en om een optimale werking van het actieplan tijdens de hele 
duur ervan te verzekeren. 

Door de kaarten uit het actieplan te vergelijken, kan een vrij goed beeld 
worden verkregen van de verschillende acties die per wijk gepland zijn.  

Er moet nog worden opgemerkt dat de effectieve tenuitvoerlegging van de 
nieuwe sectorindeling van de gemeente zal afhangen van de kalender die 
voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden opgesteld en die 
op zijn beurt wordt bepaald door de voortgang van de opsplitsing in het hele 
grondgebied van het Gewest en door de ontwikkeling van 
informaticamiddelen die bedoeld zijn voor de operationalisering ervan. 
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Figuur 5.3 – Fasering van de acties 

Opmerking in verband met de Keizer Karellaan: 
 
In het specifieke geval van de Keizer Karellaan 
moet er worden opgemerkt dat de fasering van 
geplande acties, met name betreffende de 
inplanting van nieuwe leveringszones, kan 
worden aangepast aan de kalender van het 
eventuele herinrichtingsplan voor de laan en van 
de daaruit volgende geplande verplaatsing van 
de bushaltes (programma AVANTI, MIVB).  

Actie 1.1 ‐ Gedeeltelijke uitbreiding van de blauwe zone

Actie 1.2 ‐ Totale uitbreiding van de blauwe zone Af.van evaluatie Af.van evaluatie

Actie 1.3 ‐ Ontplooiing van betalend parkeren

Actie 2.1 ‐ Personen met beperkte mobiliteit 

Actie 2.2 ‐ Leveringen

Actie 2.3 ‐ Autodelen

Actie 2.4 ‐ Taxis

Actie 2.5 ‐ Vrachtwagens

Actie 2.6 ‐ Bussen en autocars Af.van evaluatie Af.van evaluatie

Actie 2.7 ‐ Kiss & Ride

Actie 2.8 ‐ Gemotoriseerde tweewielers

Actie 2.9 ‐ Fietsen ‐ kort parkeren

Actie 2.10 ‐ Fietsen ‐ lang parkeren

Actie 3 ‐ Mutualisering

Actie 4.1 ‐ Aanpassing van de middelen : communicatie

Actie 4.2 ‐ Aanpassing van de middelen : parkeertoezicht

Actie 5.1 ‐ Sectorisatie

Actie 5.2 ‐ Vrijstellingskaarten

Plaatselijk, afhankelijk van evaluatie en context

Continu in de loop van de tijd, afhankelijk van de vragen

1 station/jaar, af.van de vraag afhankelijk van evaluatie

Afhankelijk van kalender in Actieplan carsharing 

Continu in de loop van de tijd, afhankelijk van de vraag

Afhankelijk van evaluatie

3 scholen uit te rusten

Op basis van afb.4.2.8, met voorkeur voor collectieve voorzieningen + dichtbevolkte zones, en r.h. met vragen  

afhankelijk van de vragen

Op basis van afb.4.2.9c, met voorkeur voor dichtbevolkte zones, en rekening houdend met de vragen

Op basis van afb.4.2.9c, met voorkeur voor collectieve voorzieningen + activiteitspolen + dichtbevolkte zones  

Afhankelijk van de kalender voor uitvoering van structurele projecten

Volgens het besluit van 27 oktober 2016 (tot wijziging van het besluit van 18 juli 2013)

Volgens het besluit van 27 oktober 
2016 (tot wijziging van het besluit 

van 18 juli 2013)

t t + 1 t + 3t + 2 t + 4 t + 6t + 5

Légende

Lanceringvan het GPAP, na goedkeuring door de overheid

Evaluatie van het GPAP

Lancering van een doelgerichtecommunicatiecampagne

Effectieve uitvoering van de betreffende maatregel

Eventuele uitvoering van de betreffende maatregel
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6. Bijlagen 
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Bijlage 1.2.1 – Studiefase voor de uitwerking van het GPAP van Ganshoren 

Fase Stappen Duur 

Fase 1: Uitwerking van het 
ontwerp van het GPAP 

 Diagnose van de bestaande situatie 
 Vaststelling van de principes voor de organisatie van het 

parkeren 
 Formulering van de uitdagingen en doelstellingen op basis van 

de diagnose 
 Sectorindeling en actieplan 
 Uitvoeringsmodaliteiten en opvolging 
 Syntheses 
 Uitwerking van het GPAP 

14 weken 

Fase 1bis  Goedkeuring door de regering  

Fase 2: Raadpleging 
 Begeleiding van de communicatie voor het openbaar onderzoek 
 Synthese van de opmerkingen en adviezen 

19 weken 

Fase 3: Uitwerking van het 
definitieve GPAP 

 Aanpassingen van het definitieve GPAP op basis van de 
informatie uit het openbaar onderzoek 

 Begeleiding tot aan de goedkeuring door de regering 
5 weken 
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Bijlage 1.3.1 – Kerngegevens Ganshoren & Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 
 
 
  

Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Ganshoren 
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Bijlage 1.3.4 – Fragment uit de effectenstudie voor het project van tramlijn 9 

 
Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving van het studiegebied 
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   Bijlage 2.1.1 – Benchmark: aanbod ten opzichte van het aantal inwoners 
Panel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 
 
 
 
  

Ten opzichte van het gekozen panel: 
 Een van de laagste aantallen van toegestane plaatsen per 
inwoner. 
 Een groot aantal inritten of equivalent van parkeerplaatsen. 
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Bijlage 2.2.1 - De bereikbaarheidszones voor het openbaar vervoer 

 
 
 
 
 

					
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Leefmilieu Brussel 
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Bijlage 2.5 - Resultaten van de enquête op de parking van zwembad Nereus 

 
Totaal aantal plaatsen: 63 

Aantal voorbehouden plaatsen: 3 
 

Week van 27 oktober tot 2 november 2014 (schoolvakantie) 
 

Datum/uur Aantal voertuigen 

Dinsdag 28/10/2014 – 10 u 
 

32 

Woensdag 29/10/2014 – 15 u 49 

Donderdag 30/10/2014 – 22 u 27 

Zaterdag 1/11/2014 – 15 u 18 	

 
 
 
 
 

Week van 3 november tot 9 november 2014 
 

Datum/uur Aantal voertuigen 

Dinsdag 4 november – 10 u 41 

Woensdag 5 november – 15 u 63 

 
Donderdag 6 november – 22 u 
 

33 

Zaterdag 8 november – 15 u 36 	
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Bijlage 3.4 – Artikel 77 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het GPBP 

 

Art. 77. De gemeenteraad stelt een grafiek volgens het model dat als Bijlage B is 
opgenomen om de gebruikte middelen objectief te evalueren en deze aan te 
passen, indien ze niet beantwoorden aan de optimale doelstelling B+C. Er wordt 
voorzien in een minimumaantal interventies, samen met snelle 
interventiemaatregelen om voertuigen te verwijderen die de passage van openbaar 
vervoer, fietsen, voetgangers en van het verkeer in zijn geheel belemmeren, in 
voorkomend geval met de hulp van de diensten die door of via het 
Parkeeragentschap ter beschikking worden gesteld. 
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Bijlage 4.2.1 – Reglementair kader van plaatsen voorbehouden voor PBM 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 14. Voor personen met een handicap moeten de gemeenteraden: 
— er over waken dat alle plaatsen die bezoekers ontvangen (handelszaken, 
diensten, administraties, culturele centra, recreatiegebieden, parken,...) zo goed 
mogelijk worden bediend. De gebouwen die goed toegankelijk zijn voor personen 
met een handicap krijgen hierbij voorrang; 
— in hun beleid met betrekking tot het parkeren op en buiten de openbare weg 
gestructureerd en gesystematiseerd een antwoord bieden op elke 
gerechtvaardigde aanvraag voor voorbehouden parkeerplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving van de woon- en werkplaats,  
onder andere indien: 
— de woning of de plaats van tewerkstelling niet beschikt over een garage of 
privéparking die een goede toegankelijkheid garandeert; 
— de aanvrager een voertuig heeft of vervoerd wordt door iemand die bij hem 
inwoont. 
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Bijlage 4.2.2a – Reglementair kader voor de leveringen 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 38. De gemeenteraden hernemen in hun gemeentelijk parkeeractieplan alle 
leveringszones die onontbeerlijk zijn voor het economische leven van de 
gemeenten, met inbegrip van de inrichtingen voorzien of aangelegd door de 
wegbeheerders. 
De gemeentelijke parkeeractieplannen specificeren de bijzondere 
controlemaatregelen en de concrete modaliteiten om de naleving van deze zones 
te verzekeren. 
Art. 39. De gemeenteraden houden rekening met de volgende doelstellingen: 
- Het vaststellen van het aantal en de verdeling van de leveringsplaatsen, op basis 
van een diagnose van de vraag. Deze diagnose onderscheidt a priori: 
- de buurten of straten waar veel handelszaken gelegen zijn: sectorale 
leveringsplaatsen; 
- geïsoleerde of belangrijke generatoren: specifieke leveringsplaatsen. 
- Het vaststellen van de verzorgingsgebieden van leveringsplaatsen in functie van 
het type betrokken stedelijk weefsel. Om de behoeften in leveringsplaatsen te 
kwantificeren, moeten de inplantingen geobjectiveerd worden, met name door een 
inventarisering van de activiteiten, ook op de verdiepingen, en waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen deze waarvan de oppervlakte groter is dan 400 m en zonder 
rekening te houden met de activiteiten die over een privéruimte voor hun leveringen 
beschikken. 
- Het inrichten of behouden van specifieke leveringsplaatsen voor de behoeften van 
een bijzondere vestiging, rekening houdend met: 
- de frequentie van de leveringen, in combinatie met het tijdstip van de dag en de 
gemiddelde duur teneinde de bezetting van de openbare weg in te kunnen 
schatten; 
- de gewone rondom liggende parkeerdruk, en dus de kans dat er voldoende 
gewone parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn bij de aankomst van een 
leveringsvoertuig; 
- de eventuele regelmaat van leveringen, bijvoorbeeld vaste dagen en uren, die kan 
zorgen voor het tijdelijk delen van een parkeerplaats met andere 
gebruiksdoeleinden, bijvoorbeeld minuuthaltes, betalend parkeren...; 
- de gemiddelde duurtijd van een levering: in geval van een korte levering, kan de 
levering plaatsvinden in een ruimte waar parkeren verboden is maar waar het 
stoppen toegestaan is zonder dat het verkeer gehinderd wordt; 
- het type voertuig dat gewoonlijk ter plaatse levert; dit beïnvloedt de afmetingen 
van de leveringsplaats en de kenmerken van de vestiging ervan 
(toegangsmogelijkheden); 
- het type goederen; 

- de algemene organisatie van de openbare weg: aanwezigheid van 
oversteekplaatsen voor voetgangers, fietspaden, tram- of buslijnen, ... 
 
18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE PARKEERZONES EN 
DE VRIJSTELLINGSKAARTEN 
Art. 34. Een forfaitaire retributie van 100 euro per parkeerperiode is verschuldigd bij 
het parkeren in een zone aangegeven door verkeersbord E9 a, zoals gedefinieerd 
in artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 12 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, aangevuld met onderbord "betalend behoudens levering" met 
precisering van de duur van de gereglementeerde parkeertijd. 
Het bedrag van de forfaitaire retributie van 100 euro wordt aangegeven met behulp 
van een informatiebord. 
Art. 35. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de 
Ordonnantie, zijn de vrijstellingskaarten niet geldig in de leveringszone. 
Art. 36. De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de 
leveringszone. 
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Bijlage 4.2.2b – Leveringscoëfficiënt per type handelszaak volgens methode van 
CEREMA 

 

 
Bron: katern van de gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid, september 2012. 

 
 
  

Type activiteit
Leverings‐
coëfficiënt

1 Cafés, hotels, restaurants 6,25

2 Bakkerijen, banketbakkerijen 8,07

3 Slagerijen, vleeswarenwinkels 10,5

4 Algemene voeding 9,35

5 Kleinhandels in kleding 3,23

6 Boekhandels, papierhandels 13,8

7 Apotheken 0

8 Andere kleinhandels 7,53

9 Meubelzaken 7,5

10 Grote zaken (> 400 m²) 83,94

11 Groothandels 21,67

12 Bankagentschappen 0

13

Tertiaire sector, overheidsdiensten en 
gedelokaliseerde  2,43

14 Handwerk en kleine industrie 7,81
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Bijlage 4.2.3 – Reglementair kader van plaatsen voorbehouden voor autodelen 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 31. Enkel wagens van verenigingen of bedrijven die hiervoor door het 
Parkeeragentschap erkend zijn kunnen genieten van de parkeervoordelen die door 
dit besluit, de Ordonnantie, zijn uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke 
parkeeractieplannen worden toegekend. 
Art. 32. De gemeenteraden nemen in hun actieplan "Autodelen" preferentiële 
maatregelen op voor het parkeren van voertuigen voor autodelen, met het oog op: 
— het aanmoedigen van alternatieven voor het gebruik van de eigen wagen; 
— het bevorderen van de ontwikkeling van de diensten voor autodelen; 
— het bevorderen van de zichtbaarheid van deze diensten. 
De stations voor autodelen worden bij voorkeur geplaatst op de openbare weg, met 
een verspreiding binnen de wijken van kleine stations dicht bij de gebruikers. De 
grote stations moeten in principe buiten de openbare weg worden geplaatst. 
Art. 33. Er zijn twee parkeermogelijkheden voor voertuigen voor autodelen: 
— In het station: deze parkeermogelijkheid richt zich op de parkeerplaatsen 
voorbehouden voor motorvoertuigen die gebruikt worden voor het systeem van 
autodelen. De gemeenteraden reserveren dit soort parkeerplaatsen op de 
openbare weg om de klanten toe te staan om een gedeeld voertuig op te halen en 
terug te brengen. 
— Tijdens het gebruik: de exploitanten van motorvoertuigen toegewezen aan het 
systeem voor autodelen en aanvaard door het Parkeeragentschap, kunnen een 
vrijstellingskaart "autodelen" verkrijgen die aan de klanten ter beschikking wordt 
gesteld wanneer die het voertuig gebruiken. 
Art. 34. De gemeenteraden werken tegen 2020 een gemeentelijk beleidsplan 
"Autodelen" uit conform de gewestelijke groeidoelstelling van autodelen zoals 
opgenomen in de bijlage bij het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
21 maart 2013 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van 
voorbehouden parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg aan bestuurders van 
gedeelde motorvoertuigen. 

Bijlage 4.2.4 - Reglementair kader voor plaatsen voorbehouden voor taxi's 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 35. De Directie Taxi’s kan aan de gemeenten bijkomende parkeerplaatsen 
voorstellen die zijn voorbehouden voor taxi’s, op basis van de dynamische 
inventaris van de taxistandplaatsen en een voorstel van het Regionaal 
Adviesorgaan voor de taxi’s en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Directie Taxi’s geeft zijn advies over alle heraanlegprojecten van de 
gewestelijke openbare weg waarbij een taxistandplaats is voorzien, met name wat 
betreft de kwaliteit en de zichtbaarheid van de ligging van deze standplaatsen. 
Art. 36. In het kader van hun gemeentelijk parkeeractieplan kunnen de 
gemeenteraden bijkomende parkeerplaatsen voorstellen die zijn voorbehouden 
voor taxi’s, met opgave van de criteria waarmee zij rekening hebben gehouden. 
Art. 37. Het voorgaand advies van het Parkeeragentschap is vereist voor elke 
oprichting, verplaatsing of verwijdering van de vestiging van taxistandplaatsen en 
eventuele parkeerruimtes die zijn voorbehouden aan taxi’s. 
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Bijlage 4.2.5 - Reglementair kader voor plaatsen voorbehouden voor vrachtwagens 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 40. De reglementeringen betreffende het parkeren van vrachtwagens 
opgesteld door de gemeenteraden dienen in overeenstemming te zijn met het 
Strategisch Plan voor het goederenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. 
Art. 41. De gemeenten dragen evenredig bij aan de behoefte binnen het Gewest 
om het parkeren door vrachtwagens toe te staan door in functie van hun 
mogelijkheden plaatsen te reserveren. 
Art. 42. De gemeenten ontvangen op hun grondgebied vrachtwagens naar ratio 
van het aantal strekkende kilometer aan wegen dat toegankelijk is voor alle 
vrachtwagens: ze reserveren voor vrachtwagens het equivalent van minstens 18 % 
van het aantal strekkende kilometer wegennet dat toegankelijk is voor alle 
vrachtwagens die er doorrijden. 
Een eventuele plaatselijke verlaging van dit percentage moet gerechtvaardigd 
worden door een parkeerstudie over vrachtwagens die wordt goedgekeurd door het 
Parkeeragentschap. 
De gemeenteraden nemen in hun gemeentelijk parkeeractieplan de verschillende 
plaatsen op die voorbehouden moeten worden aan vrachtwagens in functie van de 
berekening uitgevoerd in verhouding tot het aantal strekkende kilometer wegennet 
dat toegankelijk is voor alle vrachtwagens. 
Met dit doel mogen ze een akkoord afsluiten met andere aangrenzende gemeenten 
in het licht van een verschuiving en/of een herverdeling van het aantal 
parkeerplaatsen voorbehouden voor vrachtwagens op het grondgebied van een 
van deze gemeenten. 
Art. 43. Om het aantal parkeerplaatsen voorbehouden aan vrachtwagens vast te 
stellen, houden de gemeenten rekening met de volgende criteria: 
— De lokalisatie in een stedelijke industriezone of in een kantoorzone; 
— De beschikbare ruimte: wegbreedte van meer dan 7 meter of een ruimte op de 
middenberm; 
— Weinig voetgangers- en fietsverkeer; 
— Weinig bewoners; 
— Toegankelijkheid voor vrachtwagenchauffeurs: het aanbod van openbaar 
vervoer, mogelijkheden tot middellang- en langparkeren. 

 

  



 Parkeeragentschap – Ontwerp van het GPAP van Ganshoren December 2016 

   

 Pagina 107/111 

 

 

Bijlage 4.2.6 - Reglementair kader voor plaatsen voorbehouden voor schoolbussen en 
autocars 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 44. De gemeenteraden nemen in hun gemeentelijk parkeeractieplan de 
verschillende plaatsen op die voorbehouden dienen te worden aan schoolbussen in 
de buurt van scholen die zich op hun grondgebied bevinden, ongeacht het type 
onderwijs of het onderwijsnet. 
De parkeerplaatsen voor schoolbussen worden voor een zo beperkt mogelijke tijd 
voorbehouden, zodat de buurtbewoners deze parkeerplaatsen kunnen gebruiken 
buiten de schoolactiviteiten. 
Art. 45. De voorbehouden parkeerplaatsen voor autocars zijn onderverdeeld in 
functie van 3 periodes: 
— op- en afstappen: het parkeren is beperkt tot 1/2 u.; 
— middellang parkeren: het parkeren is beperkt tot 5 uur, wat de buschauffeur in 
staat stelt om zijn autocar buiten de toeristische trekpleisters te parkeren tussen het 
moment dat hij zijn passagiers afzet en oppikt; 
— langparkeren: parkeren in de traditionele betekenis van het woord, overdag of ‘s 
nachts, wanneer het voertuig leeg is. 
Art. 46. De gemeenteraden nemen in hun gemeentelijk parkeeractieplan de 
verschillende plaatsen op die worden voorbehouden aan toeristische autocars, 
door voor elke plaats het type van de duurtijd te  
specificeren. 
Het gemeentelijk parkeeractieplan biedt eveneens, in functie van de eigenheid van 
het gemeentelijk grondgebied, specifieke plaatsen aan voor autocars die de 
culturele, recreatieve en sportieve trekpleisters aandoen, alsook de grote hotels en 
de congreslocaties. 

 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE PARKEERZONES EN 
DE VRIJSTELLINGSKAARTEN 
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Bijlage 4.2.7 - Reglementair kader voor plaatsen voorbehouden voor Kiss & Ride 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE PARKEERZONES EN 
DE VRIJSTELLINGSKAARTEN 
Art. 41. In een `Kiss&Ride'-zone is parkeren gratis gedurende de tijd die is 
aangeven op de daartoe bestemde wegsignalisatie. In geval van overschrijding van 
de toegelaten parkeertijd is een forfaitaire retributie verschuldigd van 100 euro per 
parkeerperiode. 
Art. 42. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de 
Ordonnantie, zijn de vrijstellingskaarten niet geldig in de `Kiss&Ride'-zone. 
 

Bijlage 4.2.8 - Reglementair kader voor plaatsen voorbehouden voor gemotoriseerde 
tweewielers 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 27. Het parkeren van tweewielige motorvoertuigen dient te worden 
georganiseerd op specifieke plaatsen waar bromfietsen toegelaten zijn, zodanig dat 
de voetpaden en de fietsstallingen niet versperd worden. 
Art. 28. Binnen iedere parkeersector is het aantal plaatsen dat is voorbehouden 
voor gemotoriseerde tweewielers, voor zoveel als mogelijk, evenredig met het 
aantal plaatsen dat is voorbehouden voor auto’s. Er worden 1 tot 3 plaatsen 
ingericht voor gemotoriseerde tweewielers per 200 plaatsen die zijn ingericht voor 
het parkeren van auto’s. Het Parkeeragentschap kan bijzondere vrijstellingen 
verlenen aan de gemeenten, die daartoe een bijzondere aanvraag indienen en hun 
aanvraag in hoofdzaak motiveren aan de hand van de aard en de bestemming van 
het betrokken stadsweefsel. De gemeenteraden kunnen plaatselijk afwijken van 
deze aantallen, onder voorbehoud van een rechtvaardiging op basis van een door 
het Parkeeragentschap goedgekeurde mobiliteitsstudie. 
Art. 29. De nieuwe parkeerinrichtingen voor gemotoriseerde tweewielers worden bij 
voorkeur ingericht op autoparkeerplaatsen, behoudens een door de Regering 
toegestane afwijking, nadat die het advies heeft ingewonnen van het 
Parkeeragentschap. 
Art. 30. De parkeerplaatsen worden ingericht naast een verkeersweg die 
toegankelijk is voor gemotoriseerde tweewielers, zonder die op het voetpad te 
plaatsen. De reglementering van de gereglementeerde parkeerzone geldt voor 
motorfietsen. 
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Bijlage 4.2.9 - Reglementaire kader – parkeren van fietsen (1/2) 

18 JULI 2013. — BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING HOUDENDE HET REGLEMENTAIRE LUIK VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN 
Art. 17. De gemeenten moedigen het gebruik van de fiets aan als alternatief voor 
de stedelijke gemotoriseerde verplaatsingswijzen door middel van 
parkeerfaciliteiten voor fietsen, volgens de hierna omschreven bepalingen. 
Art. 18. Het kortparkeren van fietsen heeft betrekking op het parkeren in U-vormige 
fietsenrekken of in overdekte stallingen die vrij toegankelijk en gratis voor de 
gebruiker zijn. 
Art. 19. Tijdens hun eerste gemeentelijk parkeeractieplan, voorzien de 
gemeenteraden in bijkomende inrichtingen op de openbare weg. Deze mogen 
enkel op de voetpaden worden ingericht indien voor de voetgangers een vrije 
doorgang van 2 meter wordt gewaarborgd wanneer de fietsen zijn vastgemaakt, 
zodat bij het verstrijken van dit eerste plan aan de volgende minimumvereisten 
voldaan is: 
— minstens 2 fietsparkeerplaatsen per 20 autoparkeerplaatsen; 
— maximaal 150 m voetpad zonder fietsboog of een evenwaardige inrichting in een 
doorlopende stedelijke zone. 
De gemeenteraden voorzien eveneens in kortparkeren nabij 
verplaatsingsgeneratoren die worden aanzien als bestemmingsplaatsen. 
Het Parkeeragentschap kan bijzondere vrijstellingen verlenen aan de 
gemeenteraden die daartoe een bijzondere aanvraag indienen en hun aanvraag in 
hoofdzaak motiveren aan de hand van de aard en de bestemming van het 
betrokken stadsweefsel. 
Art. 20. Het langparkeren van fietsen heeft betrekking op het parkeren in 
voorzieningen van het type “afgesloten box” of in een garage. De toegang tot die 
voorzieningen is betalend. 
Art. 21. De gemeenteraden voorzien op de openbare weg afgesloten, overdekte en 
beveiligde parkeerinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
— deze inrichtingen op de openbare weg beogen het fietsgebruik voor de 
bewoners en de gebruikers van de wijk te vergemakkelijken door hen veilige en 
ergonomische parkeermogelijkheden aan te bieden. 
— Ze worden enkel ingericht op openbare wegen waar de stedenbouwkundige 
situatie het niet toelaat om parkeerplaatsen buiten de openbare weg aan te leggen 
die aan deze twee criteria voldoen. De private of openbare fietsstallingen voor 
langparkeren worden bij voorkeur buiten de openbare weg ingericht. De 
voorzieningen buiten de openbare weg, privé of op een publieke plaats, krijgen 
systematisch de voorkeur voor het langparkeren. 
— deze inrichtingen beogen niet om andere opslagmogelijkheden buiten de 
openbare weg voor ongebruikte fietsen te vervangen. De gemeenteraden voeren 
beleidsregels in om de bezetting door achtergelaten fietsen te voorkomen. 

— deze inrichtingen zijn enkel toegankelijk via een abonnement, met identificatie 
van de gebruiker en een toegangscontrole. 
— het tarief per fiets is gelijk aan de prijs voor de eerste vrijstellingskaart 
“buurtbewoner”. 
— Een regelmatige schoonmaak en onderhoud van deze inrichtingen houdt ze: 
— geschikt voor hun functie; 
— in een goede staat. 
De analyse van dezelfde voorwaarden laat toe om verouderde infrastructuur te 
identificeren en te verwijderen. 
Art. 22. De beveiligde inrichtingen voor het langparkeren van fietsen op de 
openbare weg zijn boxen of constructies waarvan de grootte in verhouding is met 
de behoeften en de aard van het stedelijke weefsel. De grootste structuren krijgen 
de voorkeur telkens wanneer dat mogelijk is in functie van de normen voor het 
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. 
Art. 23. De gemeenteraden zetten hun acties ter zake uiteen in hun gemeentelijk 
parkeeractieplan. Ze nemen hierin de mogelijke plaatsen op waar dit type van 
inrichting opgenomen kan worden en wijzen ten minste één plaats aan waar deze 
inrichting gerealiseerd zal worden. 
Het Parkeeragentschap begeleidt indien nodig de installatie van dit type inrichting 
en houdt zich in voorkomend geval zelf bezig met de installatie ervan. 
Art. 24. De bepalingen van deze onderafdeling betreffen zowel het kortparkeren als 
het langparkeren van fietsen. 
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Bijlage 4.2.9 - Reglementaire kader – parkeren van fietsen (2/2) 

Het meubilair is naar keuze: 
— een omgekeerde U die voldoet aan de normen die door de Minister zijn 
uitgevaardigd; 
— een evenwaardig functioneel alternatief met een meer gesofisticeerde 
vormgeving, onder voorbehoud van het verkrijgen van de voorafgaande 
goedkeuring van het Parkeeragentschap voor wat betreft zijn functionele 
eigenschappen. 
Art. 25. De nieuwe fietsstallingen worden bij voorkeur ingeplant op 
autoparkeerplaatsen. 
In alle gevallen worden deze stallingen geplaatst naast een verkeersweg die 
toegankelijk is voor fietsen zodanig dat de fietser geen voetpad of een 
voetgangersruimte moet oversteken om zijn fiets te parkeren. 

Voor het kortparkeren van fietsen verkiezen de gemeenten de inrichting op de hoek 
van een straat zodat een coherentie behouden blijft met de oversteekplaats voor 
voetgangers en zodat de herkenning vergemakkelijkt wordt. 
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Bijlage 5.5 - Artikel 7 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het GPBP 

Art. 7. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1° Ordonnantie: de Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van 
het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap.  
2° Voorbehouden parkeerplaatsen: de parkeerplaatsen zoals bepaald in artikel 
2.2° van de Ordonnantie. 
3° Autodelen: het systeem van gebruik van een voertuig zoals gedefinieerd in 
artikel 2.50 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 
4° Parkeersector: de geografische zone gericht op de verblijfplaats of de 
maatschappelijke of exploitatiezetel, die de grenzen afbakent waarbinnen de 
vrijstellingskaarten geldig zijn. 
5° Parkeeragentschap: het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, zoals 
bepaald in hoofdstuk VI van de Ordonnantie. 
6° De bevoegde Minister: de Minister bevoegd voor Vervoer. 


