
 

 

Lijst van de straten van de Roosevelt- Groenejagersveld sector 

A. Lijst van de straten ‘Blauwe Zone’ Roosevelt - Groenejagersveld 

 

Het regime van de parkeerreglementering voor de hiernavolgende straten (Wijk Roosevelt – Groenejagersveld) wordt 

de Blauwe Zone – beperkte parkeerduur – dit in overeenstemming met de artikels 27.1 en 27.2 van het K.B. van 

01.12.1975 met uitzondering voor de gewestelijke- en gemeentelijke parkeerkaarten : 

Deze maatregel is van toepassing van maandag tot zaterdag inbegrepen tussen 09uur en 18uur. 

 

1. Wijk Franklin Rooseveltlaan 

 

 Franklin Rooseveltlaan tussen de Air Marshal Coninghamlaan en de Cereslaan (monument ‘Aan de Helden 

van de Luchtvaart’); 

 Wedrennenlaan (onpare zijde vanaf nr. 27) ; 

 Johannalaan (vanaf kruispunt Wedrennenlaan tot de Franklin Rooseveltlaan); 

 Antoine Depagelaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Adolphe Buyllaan; 

 Zoomlaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Solboschplein; 

 Nachtvlinderlaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Waaglaan; 

 Keverslaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Waaglaan; 

 Air Marshal Coninghamlaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Marie-Joseplein; 

 Victorialaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Terkamerenbos. 

 

2. Wijk Groenejagersveld 

 

 Diesdellelaan; 

 Groenejagersveld tussen de Waterloosesteenweg en de Diesdellelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van zoneborden E9a tot E9h met vermelding ‘parkeerschijf en 

uitgezonderd parkeerkaart’ of door borden E9a tot E9h met onderbord ‘parkeerschijf’ aangevuld met de vermelding 

‘uitgezonderd parkeerkaart’. 

 

B. Lijst van de straten ‘Blauwe Zone OPGESCHORT’ Roosevelt - Groenejagersveld 

 

 Franklin Rooseveltlaan, tussen de Air Marshal Coninghamlaan en de Terhulpsesteenweg; 

 Bijenlaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Derbylaan; 

 Braziliëlaan tussen de Bosvoordselaan en de Derbylaan; 

 Venezuelalaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Woudlaan; 

 Chililaan tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Woudlaan; 

 Colombialaan tussen de Terhulpsesteenweg en de Franklin Rooseveltlaan; 

 Uruguaylaan tussen Roosevelt en Bosvoordsesteenweg; 

 Woudlaan tussen de Uruguaylaan en de Terhulpsesteenweg; 

 Perulaan tussen de Bosvoordsesteenweg en de Terhulpsesteenweg;  

 S'Heeren huys tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Terkamerenbos; 

 Natiënsquare; 

 Hogebomendaal. 

 

 

 

 

 



 

 

Lijst van de straten van straten van de Vuurkruisen sector 
 

Het regime van de parkeerreglementering voor de hiernavolgende straten (Sector Vuurkruisen) wordt de Blauwe Zone – 

beperkte parkeerduur – dit in overeenstemming met de artikels 27.1 en 27.2 van het K.B. van 01.12.1975 met 

uitzondering voor de gewestelijke- en gemeentelijke parkeerkaarten. 

Deze maatregel is van toepassing van maandag tot zaterdag inbegrepen tussen 09uur en 18uur. 

 

 Papenhoutlaan tussen de Vuurkruisenlaan en Pagodenlaan; 

 Ferdaucilaan; 

 Eslaan tussen de Vuurkruisenlaan en Pagodenlaan 

 Pronkerwtenlaan tussen de Vuurkruisenlaan en de Pagodenlaan; 

 Braambosjeslaan tussen de Vuurkruisenlaan en de Pagodenlaan; 

 Lombartsijdestraat tot aan de Warandeveldstraat 

 Olmkruidlaan tussen de Vuurkruisenlaan en de Warandeveldstraat; 

 Warandeveldstraat; 

 Balsamienstraat tussen de Vuurkruisenlaan en de Heembeeksestraat; 

 Heembeeksestraat tussen de Vuurkruisenlaan en de Generaal Biebuyckstraat; 

 Ankerstraat; 

 Oorlogskruisenlaan tussen de Vuurkruisenlaan en de Generaal Biebuyckstraat; 

 Pagodenlaan; 

 Vuurkruisenlaan – middenberm en lateraal; 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van zoneborden E9a tot E9h met vermelding ‘parkeerschijf en 

uitgezonderd parkeerkaart’ of door borden E9a tot E9h met onderbord ‘parkeerschijf’ aangevuld met de vermelding 

‘uitgezonderd parkeerkaart’. 

 

 

 

 


