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Shop & go wordt ingericht met ingang van 1 januari 2021 voor een proefperiode
van 1 jaar. Tijdens dit jaar zal het gebruik van Shop & go nauwkeurig gemonitord
worden. Indien het proefproject gunstig geëvalueerd wordt, kan het, eventueel na
aanpassingen, definitief ingevoerd worden.
Shop & go is enkel toegelaten in de bebouwde kom langs de invalswegen naar de
dorpskernen: Zandvoorde Centrum – Geluveld langs Menenstraat – Beselare in de
Wervik straat en de Beselarestraat , Zonnebeke in de Ieperstraat, de
Langemarkstraat en de Roeselarestraat, Passendale in de Passendalestraat, de
Molenstraat, gedeelte van de Westrozebekestraat en de Statiestraat.
Er moet reeds een parkeerstrook aangebracht zijn voor de handelszaak. (Indien
dit niet het geval is omwille van asverschuiving of indien parkeren enkel in de
andere richting toegelaten is, kan hier uitzonderlijk een andere oplossing worden
voorzien zonder een nieuwe parkeerplaats te creëren). De kleinhandelszaak moet
gekenmerkt worden door kort bezoek van de klant met een maximale duur van 30
minuten, het gaat eveneens om dagelijkse aankopen: bakker, beenhouwer,
viswinkel, Groeten & fruit, krantenwinkel, post of postpunt
De handelszaak is minstens 4 dagen per week open
De shop & go parkeerplaats wordt niet ingericht voor een particuliere woning.
Indien parkeren niet mogelijk is door een asverschuiving of indien parkeren enkel
in de andere richting is toegelaten, kan een andere oplossing gezocht worden. De
inname van een parkeerplaats voor een particuliere woning wordt tot een
minimum beperkt.
Bij twee aanliggende handelszaken en twee apart toegekende plaatsen, kunnen 2
parkeerplaatsen aaneensluitend voorzien worden indien ze niet voor particuliere
woning komen te liggen.
Er wordt in slechts 1 plaats per handelszaak voorzien.
De regelgeving voor shop & go geldt tussen 08u00 en 18u30, van maandag tot
zaterdag en op zondagvoormiddag van 08u00 tot 12u30. (niet op wettelijke
feestdagen)

Andere type handelszaken komen niet in aanmerking voor het toekennen van een shop &
go plaats langs deze invalswegen behalve als de parkeerdruk over 3 parkeerplaatsen
gedurende 1 week gemeten gemiddeld genomen meer dan 80% is tussen 08u00 en
18u30. Deze meting kan mits positief advies en het voldoen aan de metingen en
vertragingen geëvalueerd door de mobiliteitscommissie aanleiding geven tot het
toekennen van een shop & go parkeerplaats. Deze meting kan 1x per locatie om de 3
jaar plaatsvinden. De meting kan ten vroegste vanaf 1 januari 2022 worden
aangevraagd op voorwaarde dat de proefperiode van shop & go positief geëvalueerd
wordt.
De handelszaken die voldoen worden aangeschreven en kunnen aangeven om hierop te
willen ingaan. De shop & go plaatsen worden enkel op vraag van de handelaar
aangelegd.
Signalisatie:
P-Bord + 30 minuten + Parkeerschijf symbool
MA-ZA : 8u00 -18u30
ZON: 8u00-12u30
UITGEZONDERD WETTELIJKE FEESTDAGEN
Witte omlijning van 1 parkeervak van 5 min lengte.
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