
AANVULLEND POLITIEREGLEMENT – VERTIKALE SIGNALISATIE 

PENTAGON  

REGULARISATIE VAN DE BESTAANDE TOESTAND 

Hoofdstuk I. - Verkeersverbod en –beperking 
 

Artikel 1.D : Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande delen van de weg, in 

de richting en rijstrook zoals aangegeven op deze wegen 

A supprimer 

Lakensestraat 

 

Ter hoogte van nr. 185 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersbord C1 

 

Artikel 2.B : De toegang is verboden, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, tot de volgende 

wegen: 

Lakensestraat Ter hoogte van nr. 185 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3 aangevuld door een 

bijkomend bord met de vermelding: plaatselijk verkeer, plaatselijke bediening, landbouwersgebruik, 

bosbouwgebruik,… 

 

Artikel 8.A.3 : Het is verboden links af te slaan, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, op de 

volgende wegen 

Koopliedenstraat Ter hoogte van nr. 17, naar Lakensestraat 

Sint-Jan Nepomucenusstraat Ter hoogte van nr. 17, naar Lakensestraat 

Laddersstraat Ter hoogte van nr. 27, naar Lakensestraat 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31 aangevuld door een bijkomend bord M2 

 

Artikel 8.A.4 : Het is verboden rechts af te slaan, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, op de 

volgende wegen 

Koopliedenstraat Ter hoogte van nr. 16, naar Lakensestraat 

Arduinkaai Ter hoogte van nr. 1, naar Lakensestraat 

Lakensestraat Ter hoogte van nr. 39, naar Zwaluwenstraat 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31 aangevuld door een bijkomend bord M2 

 



 

Hoofdstuk IV. - Kanaliseren van het verkeer 
 

Artikel 19.I : Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer 

wordt afgebakend op de volgende wegen 

Lakensestraat Van Antwerpselaan naar Nieuwbrugstraat 

Lakensestraat Van Bisschopsstraat naar Augustijnenstraat 

Zwarte Lievevrouwstraat Van Kiekenmarkt naar Bisschopsstraat 

Visverkopersstraat Van Auguste Ortsstraat naar Paul Devauxstraat 

Arteveldestraat 

Van Zespenningenstraat naar Auguste 

Ortsstraat 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F18 

 

Hoofdstuk V. - Stilstaan en parkeren (verkeersborden) 
 

Artikel 20 : Parkeren is verboden op de volgende wegen of stukken wegen 

Joseph Plateaustraat Ter hoogte van nr.2 op 18m 

Anderlechtsesteenweg Ter hoogte van nr.179 op 8m 

A supprimer 

Lakensestraat 

Ter hoogte van nr.75 

Zwarte Lievevrouwstraat Ter hoogte van nr.28 op 18m 

Anderlechtsesteenweg Ter hoogte van nr.173 op 8m 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een onderbord met 

de beperkende bemerking 

 

 

 

 



Artikel 23.III.1 : Het parkeren is op de volgende plaatsen voorbehouden voor bepaalde categorieën 

voertuigen 

Circusstraat Ter hoogte van nr. 29 

Zwaluwenstraat Ter hoogte van nr. 16 

Sint-Katelijneplein Ter hoogte van nr. 23 op 24m 

Melsensstraat Ter hoogte van nr. 2 op 12m 

Sint-Katelijneplein Ter hoogte van nr. 29, op 18m 

A supprimer  

Lakensestraat 

Ter hoogte van nr. 83 

Lakensestraat Ter hoogte van nr. 57 

Zwarte Lievevrouwstraat Ter hoogte van nr. 14 

Zwarte Lievevrouwstraat Ter hoogte van nr. 32 op 26m 

Zwarte Lievevrouwstraat Ter hoogte van nr. 18 op 12m 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met 

vermelding van de categorie van de voertuigen 

 

 

 

 


