Tijdelijke Politieverordening met betrekking tot de sluiting voor het
wegverkeer van het Ter Kamerenbos, omwille van de federale
maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer bepaald artikel 130bis;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken en haar opeenvolgende wijzigingen;
Overwegende de kwalificatie door de Wereldgezondheidsorganisatie van het Coronavirus – Covid-19 als
pandemie op 11 maart 2020;
Overwegende dat het virus erg besmettelijk is en wordt overgedragen van persoon tot persoon;
Dat de snelheid van de verspreiding van de pandemie en de noodzaak om haar in te perken teneinde de
gezondheid van de burgers te beschermen, evenals de capaciteit van de ziekenhuisinfrastructuur, een
passende tussenkomst noodzaakt van de overheden;
Overwegende de algemene terugloop van het wegverkeer als gevolg van de maatregelen die werden
genomen in de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19-virus;
Overwegende dat de mobiliteit dus verminderd is en dit ook zal blijven tijdens de hele periode van
(versoepeling van) de quarantaine;
Overwegende dat aan iedereen gevraagd wordt om maatregelen te nemen van onderlinge afstand in de
strijd tegen de verspreiding van het virus (1,5m tussen personen);
Overwegende dat blijkt dat veel mensen zich naar het Ter Kamerenbos begeven tijdens de
quarantaineperiode om zich te ontspannen;
Overwegende dat de sluiting voor autoverkeer van het Ter Kamerenbos toelaat om meer ruimte te geven
aan fietsers en voetgangers, om hen toe te laten om de maatregelen na te leven van social distancing;
Overwegende echter dat de volledige sluiting van het bos voor het wegverkeer een impact heeft op de
(gewestelijke) wegen die het bos omgeven;
Dat meer bepaald, verkeersproblemen werden vastgesteld op de Waterloosesteenweg;
Overwegende bijgevolg dat een evenwicht dient te worden gevonden tussen de vraag om
ontspanningsruimte en de vraag om mobiliteit;
Overwegende voor het overige dat parkeerplaatsen dienen te worden behouden om de goede werking van
bepaalde handelszaken en activiteiten in het Bos te vrijwaren;
Overwegende dat de sluiting van het zuidelijke gedeelte van het Ter Kamerenbos, rond het meer, toelaat om
een grote zone te behouden, vrij van het wegverkeer, terwijl tegelijk de assen Winston Churchill en De Fré
kunnen worden verbonden met de Louizalaan en de middenring (Generaal Jacqueslaan);
Overwegende dat er op zondag gevoelig minder wegverkeer is en dat de sluiting van het Ter Kamerenbos
op dat moment bijgevolg geen verkeersopstopping teweegbrengt;
Overwegende dat zal worden gevraagd aan Brussel Mobiliteit om de werking van de verkeerslichten te
optimaliseren in functie van de sluiting van het Ter Kamerenbos teneinde de verkeersstroom vlotter te doen
verlopen;

Overwegende de problematische situatie op het kruispunt Ceres-Lloyd George-Congo-Roosevelt-De Mot
omwille van de complexiteit ervan, ten gevolge van het invoegen van de Cereslaan;
Overwegende dat zal worden voorzien in een studie door Brussel Mobiliteit om de fietsvriendelijkheid en de
voorwaarden voor het openbaar vervoer rond het Ter Kamerenbos te verbeteren;
Overwegende dat de onmogelijkheid voor bus 41 om door het Ter Kamerenbos te rijden, deze bus ervan
weerhoudt om op een degelijke manier bewoners en bezoekers van het Bos te bedienen;

BESLUIT :
Artikel 1.a
Van maandag tot zaterdag:
-

Is afgesloten voor het wegverkeer, het zuidelijk gedeelte van het Ter Kamerenbos rond het meer,
zoals aangeduid in het rood op het bijgevoegde plan;
Het noordelijk gedeelte van het Ter Kamerenbos wordt opengelaten voor het wegverkeer, zoals
aangeduid in het groen op het bijgevoegde plan;
De Cereslaan wordt gesloten voor het wegverkeer;
Parkeren is toegelaten in de zones zoals aangeduid in het blauw op het plan in bijlage, teneinde de
toegang te garanderen voor de bezoekers en handelaars van het bos;

Artikel 1.b
Van maandag tot vrijdag:
-

Het is bus 41 van de MIVB toegestaan om de Bosvoordselaan te gebruiken, zoals aangeduid in het
oranje op plan in bijlage.

Artikel 1.c
Op zondag:
-

Alle straten van het Ter Kamerenbos worden gesloten voor het wegverkeer.

Artikel 2
De maatregelen zoals voorzien in artikel 1.a tot 1.c van de huidige verordening zijn van toepassing tot 15
september 2020.
Artikel 3
De huidige verordening treedt onmiddellijk in werking.

