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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr. CLOSE,
M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
MAMPAKA, M. dhr. DE HERTOG, M. dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr.
MAYEUR, M. dhr. HEIRBAUT, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr. OBERWOITS, M.
dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, Mme mevr. MILQUET, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme
mevr. AMPE, Mme mevr. MUTYEBELE, M. dhr. VANACKERE, Mme mevr. MEJBAR, Mme mevr. OLDENHOVE
de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. RAZZOUK, Mme mevr. LEMAITRE,
M. dhr. ERENS, M. dhr. AMAND, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Quads.- Aanvullend politiereglement.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg, meer bepaald artikel 68 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juni
2011 dat een bord C6 invoert dat de toegang verbiedt voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen,
geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel;
Gelet op artikel 60 e.v. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de beslissing van het College van 19 juli 2012 die de toegang tot het grondgebied van Stad Brussel ontzegt aan
quads;
Gelet op de ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegende dat de veiligheid en de vlotheid van het verkeer gewaarborgd moet worden;
Overwegende dat het geheel van de gemeenten van het Brussels Hoofstedelijk Gewest er toegebracht worden om dit
verbod gelijktijdig toe te passen om te vermijden dat het probleem van de ene gemeente naar de andere werd
doorgeschoven ;
Overwegende dat de quads niet aangepast zijn aan het stedelijk verkeer;
Overwegende dat de quads een bron zijn van geluidshinder, dat het geluidsniveau ervan (ongeveer 75dB) hoger ligt dan
het aanvaardbare geluidsniveau van de WGO voor een geluidsluwe omgeving (55dB) ;
Overwegende dat de betrokken diensten meermaals klachten hebben ontvangen in verband met het gebruik van quads in
het verkeer op het grondgebied van de Stad Brussel ;
Overwegende dat de hierna vermelde maatregelen betrekking hebben op de gemeentelijke en/of gewestwegen;
Op voorstel van het College,
BESLIST:
Artikel 1:
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Een artikel 3 i wordt ingevoegd in het aanvullend politiereglement betreffende de gemeentewegen gelegen op het
grondgebied van Stad Brussel, dat luidt als volgt:
"Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met
een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel."
Deze maatregel wordt geconcretiseerd met het bord C6.
Het verbod is van toepassing over het geheel van het wegennet op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2:
De hierboven voorziene verkeerstekens zullen aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld
koninklijk besluit en ministerieel besluit.
Artikel 3:
Onderhavig reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Openbare Werken.
Aldus beraadslaagd in zitting van 10/09/2012
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)
Pour le point 135 - Voor het punt 135 :
L'Echevin-Président,
De Schepen-Voorzitter,
Philippe Close (s)
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