
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de 
regels aangaande parkeren en het autoverkeer tijdens het 
evenement "Winterpret".

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Gelet op de Nieuw Gemeentewet, meer bepaald artikel 130bis;

Gelet op het Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de 
openbare weg van 29 april 2013;

Overwegende dat als gevolg van de plaatsing van de chalets en de uitbating van een
groot rad en van een sledepiste op de openbare weg er een talrijk publiek aanwezig 
is dat bijdraagt aan de economische uitstraling van de Stad Brussel – in
een geest van community polycing en samenleven – worden de hiernavolgende 
maatregelen voorzien om aldus de levenskwaliteit van de gewoonlijke gebruikers van
de site te verbeteren:

1. Er wordt een parkeerzone specifiek voorbehouden voor de buurtbewoners en 
handelaars ter hoogte van de BRANDHOUTKAAI – de POPULIERSTRAAT – 
BEGIJNHOFPLEIN (voorplein);

2. De buurtbewoners en de handelaars van de BRANDHOUTKAAI – de 
BAKSTEENKAAI – de ZEEHONDSTRAAT – de NAAM JEZUSSTRAAT – de 
LAND VAN LUIKSTRAATJE die over een parkeerkaart beschikken kunnen bij 
het DCT I DO3, Hopstraat 6 te 1000 Brussel, tussen 08.00uur en 20.00uur 
een tijdelijke PARKEERKAART verkrijgen die hen in de mogelijkheid stelt om 
hun voertuig te parkeren aan de rand van de site op de voor hen onder punt 1 
gereserveerde parkeerplaatsen tussen 20/11/2017 en 03/01/2018.

3. Er worden zes (6) zogeheten ‘Kiss & Ride’ zones ingesteld voor de 
groothandelaars van de VISMET voor korte haltes van klanten.

4. Een wordt een parkeerzone specifiek gereserveerd voor de EXPOSANTEN 
VAN DE KERSTMARKT samen met vijf (5) plaatsen voor bewoners op de 
binnenruimte van het Godshuis Pacheco (Grootgodshuisstraat / Vaartstraat).

5. Tijdens de openingsuren van de Kerstmarkt waarbij de chalets gecentraliseerd
zijn op de uitspringende berm (plein) – zal het verkeer toegelaten blijven op de
BAKSTEENKAAI en de BRANDHOUTKAAI behalve wanneer bij verzadiging 
door de bezoekers er een preventieve sluiting wordt gemaakt op 
POLITIEBEVEL.

Overwegende dat uit de hierboven beschreven maatregelen resulteert dat het geheel
van de BRANDHOUTKAAI aan weerszijden is gereserveerd voor de normale 
gebruikers (waaronder de bewoners) BEHALVE op de leverings- en
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Kiss & Ride zones opgesomd hieronder.

Overwegende dat de organisator de normale signalisatie zal maskeren (verbergen);

Overwegende dat de reglementaire signalisatie dienaangaande door de organisator 
is aangepast;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is deze wijzigingen te bevestigen in deze 
tijdelijke Politieordonnantie.

BESLUIT

Artikel 1.

De Command Car van de POLITIE zal geplaatst worden ter hoogte van het Hotel 
CITADINE (zijde plein) + plaatsing van het signalisatiebord E9 met aanvullend 
onderbord POLICE/POLITIE 15m + elektriciteitsaftakking voor de
verwarming van de VRM.

Artikel 2.

Plaatsing van de adhoc signalisatie door de organisator, zijnde:

De organisator plaatst vier (4) signalisatieborden C43 - snelheid beperkt tot 10km/uur
(1 hoek VARKENSMARKT / BAKSTEENKAAI – 1 hoek BAKSTEENKAAI / LAND 
VAN LUIKSTRAATJE en zo verder…).

Plaatsing van één (1) schijf C31a met bijkomend onderbord PLAATSELIJK 
VERKEER SCHUITENKAAI ter hoogte hoek LOCQUENGHIENSTRAAT – verbod 
linksaf te slaan aan de gebruikers komende van de SCHUITENKAAI naar de 
BAKSTEENKAAI – ENKEL TE ACTIVEREN bij een punctuele sluiting van de markt 
bij verzadiging en op POLITIEBEVEL

Plaatsing van één (1) schijf C31b + bijkomend onderbord PLAATSELIJK VERKEER 
VARKENSMARKT (ter hoogte BRONX) verbiedend aan de gebruikers komende van 
de DANSAERTSTRAAT rechtsaf te slaan richting BAKSTEENKAAI – ENKEL TE 
ACTIVEREN bij een punctuele sluiting van de markt bij verzadiging en op  
POLITIEBEVEL.

Plaatsing van één (1) bord F79 OPGELET EVENEMENT PLAISIRS D’HIVER / 
WINTERPRET – VARKENSMARKT (ter hoogte BRONX) om aldus de aandacht van 
het publiek te vestigen op de toegang van de KERSTMARKT.

Plaatsing van één (1) bord F79 OPGELET EVENEMENT PLAISIRS D’HIVER / 
WINTERPRET – SINT-KATELIJNEPLEIN ter hoogte nr. 15 (overeenstemmend met 
de ingang van de BRANDHOUTKAAI) om aldus de aandacht van het publiek te 
vestigen op de toegang van de KERSTMARKT.
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Plaatsing van drie (3) schijven C3 UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER aan 
de ingang van de ZEEHONDSTRAAT, de NAAM JEZUSSTRAAT en LAND VAN 
LUIKSTRAATJE (zijde VLAAMSESTEENWEG) – ter plaatse laten tijdens de hele 
duur van het evenement.

Artikel 3.

Via PolBru (TRA-T) worden acht (8) NADAR afsluitingen met een bord C3 + 
nachtverlichting geplaatst met het oog op de in plaats stelling van een 
voetgangerszone tussen de VISMET en de OEVERPOORT (Pantsertroepensquare) 
tijdens de exploitatieperiode van het GROOT RAD. 
De kruiswissel (bretelle) aan de zijde ‘VISMET’ moet vrij blijven (verplichte doorgang 
brandweer).

Artikel 4.

Reserveren van parkeerzones bestemd voor buurtbewoners en handelaren houder 
van de parkeerkaart BRANDHOUTKAAI van 20/11/2017 tot 03/01/2018.

a) Tussen de POPULIERSTRAAT en de ROLSTRAAT – huiszijde vier (4) 
schijven E9b + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE DE 
STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa en 
Xb en Xd (ter hoogte nr. 23 tot 47);

b) Tussen de POPULIERSTRAAT en de ROLSTRAAT – pleinzijde twee (2) 
schijven E9b + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE DE 
STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa en 
Xb (ter hoogte nr. 31 tot 47);

c) Tussen de POPULIERSTRAAT en het SINT-KATELIJNEPLEIN – huiszijde 
drie (3) schijven E9b + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE 
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa 
en Xb en Xd (ter hoogte nr. 3 tot 21);

d) Tussen de ROLSTRAAT en de GROOTGODSHUISSTRAAT – huiszijde 
twee (2) schijven E9b + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa 
en Xb (ter hoogte nr. 61 tot 65);

e) BRANDHOUTKAAI zijde tegenover de huisnummers 11 tot 23 en 
tegenover de huisnummers 61 tot 65 door middel van de plaatsing van 
twee (2) schijven E9b + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa 
en Xb (ter hoogte van nr. 11 tot 23 en nr. 61 tot 65);
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f) SINT-KATELIJNEPLEIN langs de kerk tussen de huisnummers 43 en 31 
door middel van de schijven E9b + aanvullend onderbord 
PARKEERKAART – CARTE DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – 
PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa en Xb.

Reserveren van parkeerzones bestemd voor buurtbewoners en handelaren houder 
van de parkeerkaart BEGIJNHOFPLEIN (voorplein) van 20/11/2017 tot 03/01/2018.

a) Reservering door de organisator van twaalf (12) parkeerplaatsen 
overdwars op het BEGIJNHOFPLEIN (voorplein) op de uitspringende berm
met de plaatsing van twee (2) schijven E9b + E9c + aanvullend onderbord 
PARKEERKAART / CARTE DE STATIONNEMENT – WINTERPRET / 
PLAISIR D’HIVER + pijlen Xa en Xb;

Reserveren van parkeerzones bestemd voor buurtbewoners en handelaren houder 
van de parkeerkaart POPULIERSTRAAT van 20/11/2017 tot 03/01/2018.

Reservering door de organisator van parkeerplaatsen aan deze en gene zijde van de
POPULIERSTRAAT de plaatsing genererend van:

a) Twee (2) schijven E9 + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE 
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa 
aan deze en gene zijde en het begin van de straat;

b) Twee (2) schijven E9 + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE 
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xd 
(ter hoogte van de nr. 2A en 5);

c) Twee (2) schijven E9 + aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE 
DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xb 
(ter hoogte van de nr. 10 en 17);

Reservering door de organisator van parkeerplaatsen langs de kerk op het SINT-
KATELIJNEPLEIN genererend de plaatsing van:

a) Langs de kerk tussen de nrs. 43 en 31, de plaatsing van schijven E9 + 
aanvullend onderbord PARKEERKAART – CARTE DE STATIONNEMENT /
WINTERPRET – PLAISIRS D’HIVER + pijlen Xa en Xb

Resultaat van de hierboven voorgaand beschreven maatregelen is dat het geheel 
van de POPULIERSTRAAT aan deze en gene zijde gereserveerd is voor de 
bewoners en de handelaren die beschikken over een parkeerkaart  
‘PARKEERKAART – CARTE DE STATIONNEMENT / WINTERPRET – PLAISIRS 
D’HIVER’.

De organisator zal de normale signalisatie maskeren.
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Artikel 5.

De gebruikers van een GARAGE evenals de BUURTBEWONERS en de 
HANDELAREN die titularis zijn van een parkeerkaart voor de BRANDHOUTKAAI – 
BAKSTEENKAAI – ZEEHONDSTRAAT – NAAM JEZUSSTRAAT – LAND VAN 
LUIKSTRAATJE – ROLSTRAAT – POPULIERSTRAAT kunnen bij het DCT I DO3, 
Hopstraat 6 te 1000 Brussel, tussen 08.00uur en 20.00uur een tijdelijke 
PARKEERKAART verkrijgen die hen in de mogelijkheid stelt om hun voertuig te 
parkeren aan de rand van de sites tijdens bovenvermelde data of in de sector 
PENTAGOON.

Artikel 6.

Reservering van parkeerzones voor de HANDELAREN die de chalets van de 
KERSTMARKT uitbaten en die beschikken over een vrijgeleide ‘WINTERPRET’ – ter 
hoogte PACHECO (bestelwagens) en vijf (5) plaatsen voor bewoners.

De organisatie van het parkeren in de binnenruimte van het Godshuis PACHECO zal 
in overleg met het Godshuis gebeuren.

De organisator zal zelf voor een eigen bewaking zorgen.

Artikel 7.

De organisatoren moeten kunnen beschikken over gereserveerde parkeerplaatsen 
(plaatsen van borden E9 met aanvullend onderbord ORGANISATIE + Xa – Xb) voor 
de plaatsing van bedrijfsvoertuigen voor behandeling.

a) JOSEPH PLATEAUstraat de volledige zijde kant NOVOTEL;
b) HALLENSTRAAT tussen het huisnummer 13 en de Grètrystraat.

De bedrijfsvoertuigen die ingezet worden voor het plaatsen en wegnemen van het 
veiligheidsdispositief (betonblokken) zullen eveneens in de voetgangerszone 
parkeren, met name ter hoogte van:

c) ZUIDstraat ter hoogte van het huisnummer 8;
d) KONINGINNEstraat tot en met 10/01/2018
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Artikel 8.

Creëren van tijdelijke parkeerzones van het type ‘Kiss & Ride’ bestemd voor de 
HANDELAREN VAN DE VISMET (bestelwagens voor recurrente leveringen en 
wagens van afhaalklanten).

• Traiteur FRANCOIS – SINT-KATELIJNEPLEIN nr. 11 tot nr. 13
Plaatsing door de organisator van twee (2) schijven E1 verboden te parkeren 
+ aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb

• PRO MARITIME – BAKSTEENKAAI nr. 48 tot nr. 56
Plaatsing door de organisator van twee (2) schijven E1 verboden te parkeren 
+ aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb

• NIELS VIN – BAKSTEENKAAI nr. 76 tot nr. 78
Plaatsing door de organisator van twee (2) schijven E1 verboden te parkeren 
+ aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb

• WALTER CIGARES – BAKSTEENKAAI nr. 82 tot nr. 84
Plaatsing door de organisator van één (1) schijf E1 verboden te parkeren + 
aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb

• LOBSTER FISH – BRANDHOUTKAAI nr. 15 tot nr. 21
Plaatsing door de organisator van twee (2) schijven E1 verboden te parkeren 
+ aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb

• CREKILIE – BRANDHOUTKAAI nr. 29 tot nr. 35
Plaatsing door de organisator van twee (2) schijven E1 verboden te parkeren 
+ aanvullend onderbord type V van maandag tot zondag van 10.00uur tot 
20.00uur op 12m + pijlen Xa + Xb
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Artikel 9.

PLAATSING VAN AFSLUITINGEN via PolBru (TRA/T – TDV) met het oog op de 
PUNCTUELE SLUITING bij verzadiging en op POLITIEBEVEL op de volgende 
plaatsen:

• NADAR afsluiting + schijf C3 + nachtverlichting bij de ingang en uitgang van 
de SINT-KATELIJNESTRAAT;

• NADAR afsluiting + schijf C3 + nachtverlichting in de ROLSTRAAT ter hoogte 
van het BEGIJNHOFPLEIN;

• NADAR afsluiting + schijf C3 + nachtverlichting op het SINT-
KATELIJNEPLEIN ter hoogte van de BRANDHOUTKAAI ter hoogte nr° 1;

• NADAR afsluiting + schijf C3 + nachtverlichting op het SINT-
KATELIJNEPLEIN ter hoogte van nr. 16;

• NADAR afsluiting + schijf C3 op de kruising VARKENSMARKT / VISMET ter 
hoogte van BRONX;

• NADAR afsluiting + schijf C3 + nachtverlichting LAND VAN LUIKSTRAATJE 
(zijde VLAAMSESTEENWEG);

• NADAR afsluiting + schijf C3 ter hoogt van het nr. 21 van de NAAM 
JEZUSSTRAAT (zijde VLAAMSESTEENWEG) te ACTIVEREN bij 
PUNCTUELE SLUITING bij verzadiging en op POLITIEBEVEL.

Artikel 10.

De uitrit van de voetgangerszone naar de bestemmingslus zal tot 11.00uur 
plaatsvinden via de PAUL DEVAUXSTRAAT (begin van de activiteiten Winterpret).

De uitrit van de voetgangerszone naar de bestemmingslus zal vanaf 11.00uur (begin 
van de activiteiten Winterpret) plaatsvinden via de JULES VAN PRAETSTRAAT tot 
het einde van de activiteiten Winterpret.
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Artikel 11.

INPLAATSSTELLING VAN EEN AANBEVOLEN ROUTE VOOR HET VERLATEN 
VAN DE FEESTPERIMETER

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om een aanbevolen reisweg in 
plaats te stellen om het wegverkeer te ontlasten en te kanaliseren naar de KLEINE 
RING door middel van de plaatsing van volgende schijven:

1. DANSAERTSTRAAT 99 – Aanwijzingsbord F79bis 

EVENEMENT 
PASSAGE DIFFICILE – MOEILIJKE DOORGANG 
ROUTE CONSEILLEE – AANBEVOLEN ROUTE

2. DANSAERTSTRAAT – 4 omleggingspijlen F41 – richting KANAAL

3. NIEUWPOORTLAAN hoek VLAAMSESTEENWEG – 1 omleggingspijl F41

4. NIEUWPOORTLAAN hoek LOCQUENGHIENSTRAAT – 1 omleggingspijl F41

Artikel 12.

Reservering van parkeerzones voor de voertuigen nodig voor de 
montage/démontage van het Groot Rad

STEENKOOLKAAI, Parkzijde, tegenover de huisnummers 6 tot 10 van 09/11/2017 
tot 14/11/2017 en van 01/01/2018 tot 03/01/2018.

Reservering van parkeerzones voor de woonwagens van het Groot Rad.

SCHUITENKAAI, Parkzijde, tegenover de huisnummers 6 tot 8 van 08/11/2017 tot 
04/01/2018
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Artikel 13.

De inbreuken op de bepalingen inzake parkeren van deze ordonnantie worden 
gesanctioneerd conform de bepalingen van het ‘reglement inzake de 
gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg’ van 29 april 2013.

Aldus beraadslaagd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
Brussel in haar zitting van 25/10/2017

Vanwege het College Het College
De Stadssecretaris De Burgemeester

Luc SYMOENS Philippe CLOSE

9


