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Zitting van 25.11.21

#Onderwerp : Politie van het wegverkeer - Aanvullend algemeen reglement - Wijzigingen #

Openbare zitting

Mobiliteit en planning

DE GEMEENTERAAD,
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 
Gelet op artikel 60 e.v. 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;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens;
 
Gelet op de goedkeuring door het College op de zitting van 25 februari 2021, van de projecten voor de inrichting
van fietsstraten in het kader van de Gewestelijke ondersteuning voor gemeentelijke mobiliteitsacties van Brussel
Mobiliteit;
 
Overwegende dat een recente wijziging van de wegcode met betrekking tot de bewegwijzering van de fietsstraten
de aanleg van fietszones voor aangrenzende straten of straatdelen impliceert;
 
Gelet op het project voor de herinrichting van het Marie Jansonplein, waarvan de werkzaamheden zijn begonnen;
 
Overwegende dat dit project voorziet in de omkering van de rijrichting van de Louis Coenen- en Romestraat;
 
Gelet op de verschillende voetgangersoversteekplaatsen die in de gemeente zijn aangelegd, om het voor de
voetgangers veiliger te maken:
 
- Jean Robie- en Alfred Cluysenaarstraat;

1/3Gemeenteraad - 25.11.2021 - Uittreksel van dossier 67866

#013/25.11.2021/A/0006#



- Fernand Bernierstraat;
- Vorstsesteenweg;
 
Gelet op de goedkeuring door het College op de zitting van 14 oktober 2021 betreffende de aanleg van een
fietspad op de Mont-Kemmellaan, in overleg met de gemeente Vorst ;
Gelet op de politieverslagen in bijlage;
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en/of gewestwegen betreffen;
 
BESLUIT:
 
Intrekkingen:
Article 1: Verkeersverbod en -beperking.
Art.1.1. Verboden richting
Art.1.1.2. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en
weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.
Louis Coenenstraat, van de Waterloosesteenweg naar de Munthofstraat;
Romestraat, van de Munthofstraat naar de Waterloosesteenweg;
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19
aangevuld met het bord M4.
Article 6: Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen)
Art.6.3. Afgebakende parkeerplaatsen
Art.6.3.3. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen schuin.
Kemmelberglaan, aan de kant van het park van Vorst.
Article 7: Openbare wegen met een bijzonder statuut.
Art.7.6. Fietsstraat
Art.7.6.1. Een fietsstraat wordt ingesteld op de volgende plaatsen.
Zwidserlandstraat.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden F111 en F113.
Nieuwe bepalingen:
Article 1: Verkeersverbod en -beperking.
Art.1.1. Verboden richting
Art.1.1.2. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en
weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.
Louis Coenenstraat, van de Munthofstraat naar de Waterloosesteenweg;
Romestraat, van de Waterloosesteenweg naar de Munthfostraat;
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19
aangevuld met het bord M4.
Article 4 : Kanaliseren van het verkeer
Art.4.3. Oversteekplaatsen
Art.4.3.1. Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende plaatsen.
Alfred Cluysenaarstraat, ter hoogte van het kruispunt gevormd door de Jean Robiestraat;
Fernand Bernierstraat, ter hoogte van de nummer 25;
Vorstsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt gevormd door de Egide Walschaertsstraat;
Jean Robiestraat, ter hoogte van het kruispunt gevormd door de Alfred Cluysenaarstraat.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg,
conform artikel 76.3. van het K.B.
Art.4.4. Rijstroken of voorbehouden delen van de openbare weg
Art.4.4.7. Een fietspad wordt aangebracht op de volgende wegen.
Kemmelberglaan, van de Villalaan naar de Antoine Bréartstraat ;
Het fietspad word begrensd door twee evenwijdige onderbroken lijnen van witte kleur die niet breed genoeg zijn
om verkeer met motorvoertuigen toe te laten, overeenkomstig art. 74 van het K.B.
Article 5: Stilstaan en parkeren (verkeersborden)
Art.5.9. Parkeren voorbehouden
Art.5.9.7. Het parkeren is voorbehouden voor bepaalde categorieën voertuigen : Gedeelde voertuigen.
Romestraat, ter hoogte van nummer 34, over een afstand van 10 meter.
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De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met
vermelding van de categorie van de voertuigen.
Article 6: Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen)
Art.6.3. Afgebakende parkeerplaatsen
Art.6.3.1. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen
overlangs.
Kemmelberglaan, aan de kant van het park van Vorst.
Article 7: Openbare wegen met een bijzonder statuut.
Art.7.6. Fietsstraat
Art.7.6.1. Een fietsstraat wordt ingesteld op de volgende plaatsen.
Spinnerijstraat ;
Jourdanstraat, tussen de Overwiningstraqat en de Munthofstraat;
Louis Coenenstraat ;
Vanderschrickstraat.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden F111 en F113.
Art.7.6.2. Een fietszone wordt op de volgende plaats ingericht.
Bosquetstraat, tussen de Gulden Vlieslaan en de Dejonckerstraat;
Capouilletstraat, tussen de Berckmansstraat en de Bosquetstraat;
Scotlandstraat ; tussen de Berckmansstraat en de Bosquetstraat;
Jean Statsstraat, tussen de Dejonckerstraat en de Bosquetstraat;
Joudanstraat, tussen de Berckmansstraat en de Dejonckerstraat;
Zwidserlandstraat.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met zonale verkeersborden F111 en F113.
Article 10: Slotbepalingen
Art.10.1. De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg en het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Art.10.2. Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit, na
advies van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, conform artikel 3 van de ordonnantie van 3
april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens.

30 stemmers : 27 positieve stemmen, 3 onthoudingen.
Onthoudingen : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER, Mélanie VERROKEN.

4 bijlagen
passage-pieton-Fernand-bernier-16-rapport-police-20200929.pdf, Rues-cyclables-2021-rapport-police-
20211015.pdf, louis-coenen-inversion-rapport-police-20210806.pdf, Passage-pieton-forest-254-rapport-police-
20210603.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Catherine MORENVILLE
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