AANVULLEND POLITIEREGLEMENT – VERTIKALE SIGNALISATIE
PENTAGON
REGULARISATIE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Hoofdstuk I. - Verkeersverbod en –beperking
Artikel 1.A : Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting
en rijstrook zoals aangegeven op deze wegen
A supprimer
Tussen Streenstraat en Henri Mausstraat
Anspachlaan
Anspachlaan

Tussen Plattesteenstraat en Streenstraat

Borgwal

Tussen Anspachlaan en Sint-Gerystraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 en F19

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
De Brouckereplein

even kant, naar Emile Jacmainlaan

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

Artikel 1.E : 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, behalve voor fietsers
De Brouckereplein

even kant, naar Emile Jacmainlaan

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord C1 aangevuld door het bord M2

Hoofdstuk III. - Voorrangsregime
Artikel 18.3 : De voorrang wordt verleend op volgende plaatsen
Emile Jacqmainlaan

Met het kruispunt Sint-Michielstraat, verlaat
het vergadergebied

Adolphe Maxlaan

Met het kruispunt Sint-Michielstraat, verlaat
het vergadergebied

Sint-Michielsstraat

Met het kruispunt Maxlaan, verlaten van de
Sint-Michielsstraat

De bestuurders die voorrang dienen te verlenen worden hierover ingelicht door een verkeersbord B1

Hoofdstuk V. - Stilstaan en parkeren (verkeersborden)
Article 20 : Parkeren is verboden op de volgende wegen of stukken wegen
A supprimer
Ter hoogte van nr. 20
Auguste Ortsstraat
Auguste Ortsstraat

Ter hoogte van nr. 3

Paul Devauxstraat

Ter hoogte van nr. 10

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

Article 23.III.1 : Het parkeren is op de volgende plaatsen voorbehouden voor bepaalde categorieën
voertuigen
De Brouckereplein

Ter hoogte van nr. 50

De Brouckereplein

Ter hoogte van nr. 33

A supprimer
Emile Jacqmainlaan

Ter hoogte van nr. 18

Emile Jacqmainlaan

Ter hoogte van nr. 1A

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met
vermelding van de categorie van de voertuigen

Hoofdstuk VII. - Openbare wegen met een bijzonder statuut
Article 30.B : Een erf wordt ingesteld op de volgende plaatsen
Anspachlaan

Tussen Bisschopstraat en Wolvengrachtstraat
(Kruispunten inbegrepen)

De Brouckereplein

Tussen Sint-Michielstraat en
Wolvengrachtstraat

Zwaluwenstraat

Tussen Laekensestraat en de BrouckerePlein
inbegrepen

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b

Article 34.A : De volgende straten worden ingesteld als « voetgangerszones »
Anspachlaan

Tussen Fontainasplein en Rijkeklarenstraat, van
gevel tot gevel

A supprimer
Anspachlaan

Tussen Bisschopstraat en Wolvengrachtstraat

Anspachlaan

Tussen Fontainasplein en Rijkeklarenstraat, 6m
breed

Voor ieder geval worden de dagen en uren voor levering, de eventuele tonnage vermeld en of taxi’s en
fietsers zijn toegelaten.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F103 en F105 aangevuld met de geschikte
vermeldingen.

Hoofdstuk IX. - Verkeerslichten
Artikel 36.A : Een driekleurig verkeerslicht conform het liggingsplan en het werkingsschema van de
daarop aangeduide lichten wordt ingesteld op de volgende plaatsen op kruispunten
A supprimer
Anspachlaan

Met het kruispunt Bisschopstraat

Anspachlaan

Met het kruispunt Gretrystraat

De Brouckereplein

Met het kruispunt Wolvengrachtstraat

De Brouckereplein

Met het kruispunt Augustijnstraat

Emile Jacqmainlaan

Met het kruispunt Sint-Michielstraat

Anspachlaan

Met het kruispunt Kiekenmarkt

Artikel 36.B : Een driekleurig verkeerslicht conform het liggingsplan en het werkingsschema van de
daarop aangeduide lichten wordt ingesteld op de volgende plaatsen buiten kruispunten
A supprimer
Anspachlaan

Met het kruispunt Fontainasplein

Anspachlaan

Met het kruispunt Rijkeklarenstraat

