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 Voorwoord, 

 Met de vele belangrijke bouwprojecten in de steigers, naast een invulling van de oude brandweersite, staat 

Deerlijk voor enkele belangrijke ontwikkelingen, zo niet dé uitdaging om haar centrum in de toekomst 

leefbaar te houden. Daarbij komt dat de huidige kosteloze parkeervisie door de tijd heen achterhaald is 

geworden. Toegegeven het vinden van een correcte parkeerbalans met de juiste auto, op de juiste 

parkeerplaats is niet evident, maar gaat ongetwijfeld gepaard met respect voor elkeen zijn of haar 

maatschappelijke verzuchtingen. Te hard op de rem staan bij de tweestrijd in wat wel, en wat niet mag om 

het eigen belang te dienen werkt verlammend, met veel gekibbel van wat rechts is, en wat links… Enkel ‘t 

middendoor werkt, met participatie van de bewoner, de handelaar, of ook de vele werknemers van buiten 

de gemeente die hier hun dagen doormaken, en wel te verstaan met z’n allen als kostwinners!  

 Een sturend parkeerplan voor het centrum waarbij de toekomstvisie enkel geldt om het autoluw te maken, 

staat haaks op een kernversterkend detailhandelsbeleid. Laat dit a.u.b. geen optie zijn!  Laten we deze 

vergissing elders begaan, want gemeenten moeten juist die stimuli weten te vinden tot behoud van hun 

bruisend handelsleven. Waar niemand tegen kan zijn, toch? Parkeren mag daarbij in ’t hartje van het 

centrum misschien een luxe aan het worden zijn, maar deze luxe heeft dan ook haar prijs ... zolang de keuze 

maar vrij wordt gelaten.  

 Met de bestelde gemeentelijke parkeerstudie is UNIZO – DEERLIJK aan de slag gegaan vanuit een kritische 

invalshoek. De gedetailleerde gegevens om het mobiliteitsprofiel van Deerlijk in kaart te brengen waren zeer 

welkom. Alleen zonder weergave van doortastende conclusies blijft de parkeervraag als voorwerp van de  

studie, een open vraag.   

 Gedreven als wij zijn door de tijdlange aan de kaak gestelde parkeerinfarcten, waarmee confronteerde 

handelaars voor hun eigen zaak te kampen hebben, geeft ons het lef om zelf een actieprogramma voor het 

centrum op te stellen, zonder Sint Lodewijk te vergeten, louter met de hoop op het overleven van onze ò zo 

dierbare patiënt.    

 Huidig overzichtelijk rapport, met een dito plan, bepaalt uitgebalanceerde krijtlijnen voor vele betrokken 

participanten, met aanbevelingen voor een doortastend parkeerbeleid.  

 Pick me up and use me! 

  

 Yves Pynaert, 

 Voorzitter Unizo Deerlijk 



PARKEERBELEIDSPLAN 

• Speerpunten van het Advies Unizo mbt tot het Parkeerbeleidsplan 

1. Rotatie creëren door kort-parkeren aan te moedigen door de combinatie van BLAUWE ZONE in de 
centrumstraten en SHOP & GO parkeerplaatsen te voorzien. Zie kaart volgende bladzijde 

2. Uitbreiden van parkings voor langparkeerders 

3. Uitgifte bewonerskaarten minimaliseren. Mogelijke maatregelen zijn: geen bewonerskaart indien men 
beschikt over garage. 

4. Geregelde en efficiënte controles op naleving garanderen via bv een externe firma of gasambtenaar. Enkel via 
streng en kordaat optreden heeft het kortparkeren zijn nut. 

5. Betere aanduiding van de parkeer route, alsook bordjes die wandeltijd tussen de parkings en centrum 
aanduiden 

6. Strengere parkeernormen hanteren voor nieuwe bouwaanvragen in het centrum 

7. Geregelde evaluatie na invoering nieuwe parkeerbeleidsplan, en bijsturen waar nodig. 



Centrum - BLAUWE ZONE + SHOP & GO 



 BLAUWE ZONE 
• max. 2 uur 

• Van toepassing van Maandag tot 
Zaterdag van 9u - 18u. Niet op 
zondag 

• Het gebied van de blauwe zone 
volgens het voorstel in bijlage. 

• Duidelijke markering van Blauwe 
zone 
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 SHOP & GO 
• Shop & Go Plaatsen (zie plan) 

• Max. 30 minuten toegelaten 

• Nultolerantie vanaf 36ste minuut 

• 1e jaar: 4x evaluatie waarbij het aanbod en 
nieuwe aanvragen worden (her)bekeken 

• Gebruik van (bvb) groene wegmarkering om 
duidelijkheid te creëren voor de weggebruiker. 

• ALLE laad-en-los-zones omvormen tot Shop&Go-
plaatsen. Leveranciers dienen dus ook gebruik te 
maken van de Shop&Go-plaatsen 
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