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Besluit - Raad van 09/09/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente-Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, M. dhr. ZIAN, Echevins; Schepenen;
M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme
mevr. ABID, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS,
M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr.
OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: SJ.48344/OK/DW.- Aanvullend reglement van wegverkeer.- As Laeken.- Zwarte Lieve Vrouw.-
Visverkopers.- Van Artevelde.- Anderlecht.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder het artikel 117;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg, en meer bepaald artikel 117;

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 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing
van verkeerstekens;

Gelet op het algemeen aanvullend politiereglement inzake de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied
van de Stad Brussel dat door de Gemeenteraad op 19 juni 2016 werd aangenomen ;

Gelet op het Busplan goedgekeurd door de Brussels Hoofdstedelijke Regering op 21 maart 2018 dat een herziening van
het Brusselse busnet voorziet;

Overwegende dat naar aanleiding van de goedkeuring van dit plan de buslijn 46 in eerste instantie zal worden verlengd
tot aan de eindhalte “Glibert" op de Antwerpsesteenweg en later tot aan Tour&Taxis;

Overwegende dat door deze verlenging de nieuwe buslijn de Vijfhoek zal doorkruisen vanaf de Anderlechtsepoort tot
aan de Antwerpsepoort, hetgeen toelaat het centrum rechtstreeks te bereiken alsook een aansluiting te bieden met de
metrohalte Beurs;

Overwegende dat, teneinde de bus toe te laten deze nieuwe reisweg af te leggen, een heraanleg nodig is (busstroken in
de tegenovergestelde richting, aanpassing van de rijbaan aan de grootte van de bus op bepaalde plaatsen, afschaffing
van het parkeren bij nieuwe haltes, snelheidsbrekers, …);

Overwegende dat de uitvoering van deze verkeersmaatregelen gebeurde op basis van plannen die door de politiezone
Brussel-Elsene werden goedgekeurd;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is om deze wijzigingen te bevestigen in een aanvullend politiereglement,
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overeenkomstig de gecoördineerde wetten inzake wegverkeerspolitie;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT:

Enig artikel: De wijziging van de wegen vermeld in de bijlage van het huidige besluit, worden ingevoegd in artikelen
1.D, 2.B, 8.A.3, 8.A.4, 19.I, 20 en 23.III.1 van het algemeen aanvullend politiereglement betreffende gemeente- en
gewestwegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

Aldus beraadslaagd in zitting van 09/09/2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:

Plannen

Lijst van wegen NL
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