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Tijdelijke politie ordonnantie inzake het wegverkeer
betreffende het tijdelijk veranderen van de rijrichting
van de Lievevrouwbroersstraat (tussen de Stoofstraat en de Zuidstraat)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder het artikel 130bis;
Gelet op de Collegebeslissing van 26.04.2012 en de gemeenteraadbeslissing van 07.05.2012 in verband met
het aanvullend politiereglement inzake de gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad.Wijzigingen van het verkeersregime.– zone Stoofstraat – Sint-Jakobs- en Sint-Gorikswijk die ondermeer in
het artikel 1B. voorziet dat –
“Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en rijstrook
zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.
Lievevrouwbroersstraat van de Stoofstraat naar de Zuidstraat
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld door het bord M2 alsook F19
aangevuld door het bord M4”.
Gelet op de Collegebeslissing van 16.01.2014 met de definitieve goedkeuring van het traject van de koetsen,
op basis van de trajecten bijgevoegd als bijlage aan het verslag van het Departement en met de toelating van
de noodzakelijke inrichtingen voor de bewegwijzering langsheen dit traject om het legale verkeer van
koetsen over het geheel van het traject toe te laten;

Overwegende dat om de doorgang van koetsen mogelijk te maken en om de binnenkort voorziene werf in de
Lievevrouwbroersstraat, tussen de Stoofstraat en de Zuidstraat, te vergemakkelijken, de verkeersrichting
dient te worden omgekeerd;

Overwegende dat het uitvoeren van de ommekeer van de rijrichting van de Lievevrouwbroersstraat, tussen
de Stoofstraat en de Zuidstraat gebaseerd is op de afbakeningsplannen goedgekeurd door de politiezone
Brussel Hoofdstad-Elsene;

Overwegende dat de reglementaire wegbewijzering bijgevolg aangepast werd door het Departement
Wegeniswerken;
Overwegende dat bijgevolg deze wijzigingen dienen bevestigd te worden in de huidige tijdelijke politie
ordonnantie;
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BESLIST:
Artikel 1:
Het beperkt éénrichtingsverkeer in de Lievevrouwbroersstraat, tussen de Stoofstraat en de Zuidstraat, wordt
omgekeerd.
Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en rijstrook zoals
aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers.
Lievebroersstraat, van de Zuidstraat naar de Stoofstraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld door het bord M2 alsook F19
aangevuld door het bord M4.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel in zitting van
15/05/2014.
Door het College,
De Stadssecretaris,

Het College,
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Yvan MAYEUR

