
Vanaf dinsdag 16 augustus wordt het stuk Hoogstraat tussen de Joseph Stevensstraat en de Keizerslaan 
een zone met beperkte toegang. Dit wil zeggen dat enkel bussen, spoeddiensten en mensen met een 

bestemming in de straat (leveranciers, garagehouders of medische diensten) de toelating hebben om in de 
straat te rijden met de auto. 

De wijziging gebeurt in het kader van het nieuwe circulatieschema dat de Stad invoert op 16 augustus. 
42% van het autoverkeer in de Vijfhoek heeft er geen bestemming, zij zorgen voor luchtvervuiling, geluids-
overlast en files. Met het nieuwe circulatieschema zorgt Stad Brussel voor gezonde lucht en veilige straten 

voor wie er woont, werkt, op bezoek komt of komt shoppen. 

Door het doorgaand verkeer te weren, onder meer dankzij zones met beperkte toegang, zorgt de Stad voor 
aangenamere straten voor bezoekers, scholieren, bewoners en gebruikers.  

HOOGSTRAAT (TUSSEN JOSEPH 
STEVENSSTRAAT EN KEIZERSLAAN) 
WORDT ZONE MET BEPERKTE  
TOEGANG

 LEGENDE: 

 zone met beperkte toegang 

 automatisch inzinkbaar paaltje aan  
 de ingang van de zone met beperkte  
 toegang

Boucle ’accessibilité locale’
Sens de circulation actuel
Circulation locale
Changement de sens de circulation
Filtre = ’Zone à accès limité
(modalités à déterminer)
Filtre avec borne
Parking public
Zone piétonne actuelle
Nouvelles zones piétonnes
Demande de PU en cours
Places et escaliers
Espaces verts
Obstacles �xes
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WAT IS EEN ZONE MET BEPERKTE TOEGANG?

• Bewoners, fietsers, stepgebruikers, openbaar vervoer en taxi’s hebben toegang,  
evenals hulp- en onderhoudsdiensten.

• Bewoners, handelaars, gebruikers van garages, medische diensten en leveringen kunnen  
zonder uurbeperking de straat inrijden mits een toelating.

OM EEN DOORGANGSBEWIJS TE VERKRIJGEN, GELIEVE CONTACT OP  
TE NEMEN MET DE DIENST VERKEER VANAF 1 JULI 2022:

Administratief Centrum (1e verdieping) - Anspachlaan 6, 1000 Brussel:  
• Van maandag t/m woensdag van 8.30 tot 15.30 uur,  

donderdag van 8.30 tot 18.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
• Mail: zonebeperktetoegang@brucity.be. 

AUTOMATISCH PAALTJE

De toegang tot deze zone met beperkte toegang wordt geregeld door een automatische inzinkbare  
paal die bij de ingang van de straat aan de kant van de Joseph Stevensstraat geplaatst wordt.  
De werkzaamheden voor de plaatsing van deze paal vinden plaats in juni 2022 en zullen  
twee weken duren. 
Gedurende deze twee weken zal de straat op deze plaats tijdelijk worden afgesloten.  
Tijdens de werken blijft de straat toegankelijk via de Keizerslaan. 

INFOMOMENTEN 

Vragen over de zone met beperkte toegang of het circulatieschema van de Vijfhoek?  
Je bent welkom op het volgende infomoment: 
5 mei van 20 tot 21.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.
We horen graag of je komt: Kabinet.B.DHondt@brucity.be.

PLANNING

• Juni 2022: installatie van de automatisch inzinkbare paal (geschatte duur: 2 weken). 
• 16 augustus 2022: invoering van het nieuwe circulatieschema en de nieuwe zone  

 met beperkte toegang.


