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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M.
dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme
mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M.
dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M.
dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr.
PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: J.45.770/JM.- APR.- Aanvullend politiereglement inzake de gemeentelijke wegen gelegen in de
Vijfhoek.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder het artikel 117;

Gelet op het artikel 2 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de wegverkeerspolitie;

Gelet op het Algemeen politiereglement inzake wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere voorwaarden
voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie werden bepaald;

Gelet op de ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementering en de plaatsing van de
verkeerssignalisatie;

Gelet op het algemeen aanvullend politiereglement betreffende de gemeentelijke wegenis gelegen op het grondgebied
van de Stad Brussel;

Gezien haar beslissingen van 6 november 2014, 13 november 2014 en de Gemeenteraadsbeslissing van 1 december
2014, evenals haar beslissingen van 16 en 30 april 2015, die de principes van het nieuwe circulatieplan van de vijfhoek,
met inbegrip van de perimeteruitbreiding van de voetgangerszone en de verkeersrichtingen aanneemt;

Gezien de beslissingen van het College van 27/08/2015, 10/09/2015, 01/10/2015, 19/11/2015, 26/11/2015, 03/12/2015,
17/12/2015, 17/3/16, 21/4/16 en 30/6/16;

Gelet op de tijdelijke verordeningen van 18/06/15 en 25/06/15 aangenomen naar aanleiding van de testfase, voorzien
vanaf 29/06/2015;

Gelet op de beslissing van het College van 7/7/2016 waarbij akte wordt genomen van het einde van de testfase;

Gelet op de tijdelijke politie verordeningen dd. 14/07/2016 die in afwachting van de aanname van de aanvullende
reglementen aangenomen werden;

Overwegende dat het bijkomende politiereglement betreffende de gemeentelijke wegen gelegen in de Vijfhoek dient
aangenomen te worden;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST:

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE VIJFHOEK

-1-08/11/2016 09:21



Hoofdstuk I. - Verkeersverbod en -beperking.

Artikel 1. -

A. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en rijstrook zoals
aangegeven op deze wegen.

Augustijnenstraat: Tussen de Lakensestraat en de Anspachlaan
Bisschopsstraat: Tussen de Hallenstraat en de Zwarte Lievevrouwstraat
Lakensestraat:: Tussen de bisschopstraat en de Agustijnenstraat, doorgang achter van de Brouckere Tower
Stormstraat: Van Warmoesberg naar Berlaimontlaan
Arenbergstraat: Van Keizerinlaan naar Warmoesberg
Schildknaapsstraat: Van Arenberg naar Kleerkloperstraat
Wolvengracht: Van Anspachlaan naar Nieuwstraat
Warmoesberg: Van Wolvengrachtstraat naar Stormstraat
Bisschopsstraat: : Tussen Kleerkopersstraat en de Hallenstraat
Bisschopsstraat: : Van Kleerkopersstraat naar Anspachlaan
Kardinaal Mercierstraat: van Keizerinlaan naar Putterij
Hallenstraat: van Bisschopsstraat naar Kiekenmarkt
Oude Graanmarkt: van Antoine Dansaertstraat naar Vlaamsesteenweg
Oude Graanmarkt: van Vlaamsesteenweg naar Antoine Dansaertstraat
Oude Graanmarkt: van Antoine Dansaertstraat naar Moutstraat
Oude Graanmarkt: van Moutstraat naar Antoine Dansaertstraat
Wolvengracht: Van Zuiverstraat naar Warmoesberg
Wolvengracht: Van Nieuwstraat naar Zuiverstraat

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 en F19.

B. 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 en eventueel bromfietsers (klasse A).

Sint-Goriksstraat: van Borgval naar Rijkeklarenstraat
Zuidstraat: Tussen Boterstraat en Henri Mausstraat
Emile Jacqmainlaan: van Nieuwbrug naar Antwerpselaan
Vaartstraat: van Steenkoolkaai naar Laekenstraat
Circusstraat: Tussen de E. Jacqmainlaan en de Lakensestraat
Emile Jacqmainlaan: Tussen Zwaluwenstraat en Nieuwbrugstraat
Grootgodhuisstraat: Tussen de Marcqstraat en de Brandhoutkaai
Grootgodhuisstraat: Tussen de Lakensestraat en de Marcqstraat
Grootgodhuisstraat: Tussen Fermerijstraat en de Kastanjeboomstraat
Grootgodhuisstraat: even kant van van Grootgodhuisstraat naar Kastanjeboomstraat
Zwaluwenstraat: Tussen de Lakensestraat en de E. Jacqmainlaan
Lakensestraat: Tussen de St-Katelijneplein en de Zaterdagplein
Sint-Michielsstraat: Tussen A. Maxlaan en de E. Jacqmainlaan
Zwarte Lievevrouwstraat: Tussen Kiekenmarkt en bisschopstraat
Camuselstraat: van T'Kintstraat naar Anderlechtsesteenweg
Zespenningenstraat: van Fontainasplein naar Van Arteveldestraat
Fontainasplein: Van Anderlechtsteenweg naar Zespenningenstraat
Anderlechtsesteenweg: Van Camuselstraat naar Zuidlaan
Adolphe Maxlaan: van Kruidtuinlaan naar Finisterraestraat
Adolphe Maxlaan: Van Finisterraestraat naar Sint-Michielsstraat
Wildewoudstraat: Van Bankstraat naar Collegialestraat
Wildewoudstraat: Van Treurenberg naar De Lignestraat
Kanselarijstraat: : Van Sinter-Goedeleplein naar Koloniënstraat
Collegialestraat: Van Keizerinstraat naar Sinter-Goedeleplein
Sinter-Goedeleplein: Van Parochiaanstraat naar Wildewoustraat
Sinter-Goedeleplein: Van Markiesstraat naar Parochiaanstraat
Sinter-Goedeleplein: Van Collegialestraat naar Markiesstraat
Kleerkopersstraat: van Grétrystraat naar Kiekenmarkt
Taborastraat: Van de Beursstraat tot de Kiekenmarkt
Magdalenasteenweg: Van de Spoormakersstraat tot Putterij
Magdalenasteenweg: Van de Albertinaplein tot Putterij
Zuidstraat: Tussen de Beursstraat en Steenstraat
Henri Mausstraat: van Zuidstraat naar Beursplein
Beursstraat: van Beursplein naar Taborastraat
Taborastraat: van Beursstraat naar Boterstraat
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Cellebroersstraat: vanuit Dinnantplein in de richting van het Stoofstraat
Bogaardenstraat: Van Stoofstraat naar Fontainasplein
Dinantplein: van de Cellebroersstraat tot Dinantstraat
Dinantplein: van n° 4 tot n°10 Dinantplein
Lievevrouwbroersstraat: van Stoofstraat naar Zuidstraat
Lievevrouwbroersstraat: van Kolenmarkt naar Zuidstraat
Kolenmarkt: van Lombardstraat naar Lievevrouwbroersstraat
Beursstraat: van het Beursplein naar de Taborastraat
Henri Mausstraat: van de Zuidstraat naar het Beursplein
Zuidstraat: van Steenstraat naar Bogaardstraat
Steenstraat:van Anspachlaan naar Zuidstraat
Plattesteen: van Anspachlaan naar Kolenmarkt
Zuidstraat: van Steenstraat naar Henri Mausstraat
Zuidstraat: van Lombardstraat naar Bogaardstraat
Taborastraat: van de Beursstraat naar de Kiekenmarkt
Doornikstraat: van Maurice Lemonnierlaan naar Rouppeplein
Rogier van der Weydenstraat: van Stalingradlaan naar Maurice Lemonnierlaan
Nieuwland:van Champagnestraat naar Philippe de Jagerstraat
Philippe de Champagnestraat: van Maurice Lemonnierlaan naar Priemstraat
Hoogstraat: van de Rollebeekstraat naar de Joseph Stevensstraat
Cellebroersstraat: van de Keizerlaan naar de Hoogstraat
Anspachlaan: van Fontainasplein naar Verversstraat
Borgwal: van Sint-Goriksplein naar Sint-Goriksstraat
Groot Eiland: van Rijkeklarenstraat naar Zespenningenstraat
Groot Eiland: van Rijkeklarenstraat naar Sint-Goriksplein
Kiekenmarkt: van Anspachlaan naar Zwarte Lievevrouwstraat
Paul Devauxstraat: vanaf nr 6 naar Beursplein
Pletinckxstraat: van Sint-Goriksplein tot Van Arteveldestraat
Visverkopersstraat: van Karperbrug naar Kiekenmarkt
Rijkeklarenstraat: van Van Arteveldestraat naar Groot Eilandstraat
Sint-Kristoffelsstraat: van Van Arteveldestraat naar Rijkeklarenstraat
Sint-Kristoffelsstraat: van Kartuizerstraat naar Van Arteveldestraat
Sint-Goriksplein: van Groot Eiland tot Borgwal
Sint-Goriksplein: van Groot Eiland tot Pletinckxstraat
Sint-Goriksplein: van Jules Van Praetstraat naar Borgwal
Sint-Goriksplein: van Pletinckxstraat naar Jules Van Praetstraat
Arteveldestraat: : van Zespenningenstraat naar Karperbrug
Anspachlaan: van Verversstraat naar Plattesteen
Anspachlaan: van Grétrystraat naar Bisschopsstraat
Anspachlaan: van Beursplein naar Grétrystraat
Borgwal: van Anspachlaan naar Sint-Goriksstraat
Jules Van Praetstraat: van Karperbrug naar Beursplein
Pletinckxstraat: van Van Arteveldestraat naar Bloemenhofplein
Rijkeklarenstraat: van Groot Eiland naar Anspachlaan
Sint-Katelijnestraat: van Sint-Katelijneplein naar Visverkopersstraat
Oude Graanmarkt: van Moutstraat naar Kartuizerstraat
Sint-Goriksplein: van Groot Eiland tot Borgwal
Sint-Goriksplein: van Groot Eiland tot Pletinckxstraat
Sint-Goriksplein: van Jules Van Praetstraat naar Borgwal
Sint-Goriksplein: van Pletinckxstraat naar Jules Van Praetstraat

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

D. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande delen van de weg, in de richting en rijstrook
zoals aangegeven op deze wegen

Antwerpsepoort: Tussen Antwerpselaan en Koopliedenstraat, langs de oneven kant

De Brouckereplein, even kant : van Anspachlaan naar Zwaluwenstraat
De Brouckereplein, oneven kant: van Adolphe Maxlaan naar Anspachlaan

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord Cl

E. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande delen van de weg, in de richting en rijstrook
zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers en eventueel bromfietsers (klasse A)

Fontainasplein: van Zespenningenstraat naar Anspachlaan
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Fontainasplein: van M. Lemonnierlaan naar Anderlechtsteenweg
Fontainasplein: van Anspachlaan naar Kolenmarkt
Bloemenhofplein: tussen Fabriekstraat en de T'kintstraat
Bloemenhofplein: tussen Pletinckxstraat en O.L. Vrouw Van Vaakstraat

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

Artikel 2. - De toegang is verboden, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, tot de volgende wegen:
B. De toegang is verboden, behalve voor bepaalde categorieën gebruikers, tot de volgende wegen :
De Brouckereplein, oneven kant: van Anspachlaan naar Adolphe Maxlaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer)
De maatregel wordt kenbaar door het plaatsen van verkeersborden C3 aangevuld door een bijkomend bord met de
vermelding : uitgezonderd plaatselijk verkeer

Artikel 3.-

1. De toegang tot de volgende wegen is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en
van motorfietsen met zijspan

Lievevrouwbroersstraat: van Stoofstraat naar Zuidstraat
Anspachlaan: van Henri Mausstraat tot Steenstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C21, eventueel aangevuld met een onderbord met de
geschikte vermelding

Artikel 4. –

A.De toegang tot de onderstaande wegen is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan het aangeduide gewicht

Magdalenasteenweg: tussen de Putterijstraat en de Spoormakersstraat (maximaal laadvermogen van 3,5 ton)
uitgezonderd plaatselijke bediening
Zuidstraat: tussen de Lombardstraat en de Kolenmarkt (maximale gewicht 3,5t)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C21, eventueel aangevuld met een onderbord met de
geschikte vermelding.

Artikel 7. –
1) De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor voertuigen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan
de aangeduide afmetingen

Zuidstraat: tussen de Lombardstraat en de Kolenmarkt (maximale lengte 12m)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C25

Artikel 8. -

A. 1) Het is verboden links af te slaan

De Brouckereplein: naar de Wolvengrachtstraat
Zilverstraat: naar Wolvengrachtstraat
Nieuwstraat: naar Wolvengrachtstraat
Keizerinlaan: naar de Arenbergstraat
Stalingradlaan: naar Zuidlaan
Antoine Dansaertstraat: naar Oude Graanmarktstraat, komende van A Ortsstraat
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31a

A. 2) Het is verboden rechts af te slaan

Lakensestraat: naar St-Jan Nepomucenusstraat
Anspachlaan: naar de Bisschopstraat
Bisschopsstraat: naar de Hallenstraat
Keizerinlaan: naar Arenbergstraat
Leopoldstraat: naar Wolvengrachtstraat
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Munt: aan de uitgang van de parking "Monnaie" naar Bisschopstraat
Anspachlaan: op nr 188
Antoine Dansaertstraat: naar Oude Graanmarktstraat, komende van Nieuwe Granmarktplein
Antoine Dansaertstraat: naar Oude Graanmarktstraat, komende van A Ortsstraat
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31b

A. 3) Het is verboden links af te slaan, behalve voor fietsers, op de volgende wegen

Nieuwbrug: naar de Emile Jacqmainlaan tussen Nieuwbrug en Antwerpselaan
Emile Jacqmainlaan: naar Mechelsestraat tussen Emile Jacqmainlaan en Sint-Pietersstraat
Zespenningenstraat: op het kruispunt met Fontainasplein
Finisterraestraat: naar Adolphe Maxlaan
Sint-Michielsstraat: naar A. Maxlaan
Infante Isabellastraat: naar Keizerinlaan
Lievevrouwbroersstraat: in de Zuidstraat (tussen de Lievevrouwbroersstraat en de Mussenstraat)
Keizerslaan: naar het Albertinaplein (excl. fietsers)
Zuidstraat: naar Bogaardenstraat tussen Zuidstraat en Van Helmontstraat
Cellebroersstraat: naar de Hoogstraat
Keizerslaan: naar het Albertinaplein (excl. fietsers)
Antoine Dansaertstraat: naar Van Arteveldestraat
Visverkopersstraat: naar Auguste Ortsstraat
Anspachlaan: van Anspachlaan naar Fontainasplein
Anspachlaan: van Anspachlaan naar Verversstraat
Pletinckxstraat: naar Van Arteveldestraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31a + M2

A. 4) Het is verboden rechts af te slaan, behalve voor fietsers, op de volgende wegen

Nieuwbrug: naar de Emile Jacqmainlaan tussen Nieuwbrug en Antwerpselaan
Zwarte Lievevrouwstraat: naar J. Plateaustraaat
Maurice Lemonnierlaan: naar Zinnikstraat
Maurice Lemonnierlaan: op het kruispunt met Doornikstraat
Vestje: naar Anderlechtsesteenweg
Nieuwbrug: van Nieuwbrug naar A. Maxlaan
Arenbergstraat: : naar Bergstraat
Schildknaapsstraat: naar Greepstraat
Schildknaapsstraat: naar Predikherenstraat
Wolvengracht: naar Nieuwstraat
Albertinaplein: naar Sint Jansstraat
Sint-Michielsstraat: naar A. Maxlaan
Magdalenasteenweg: in de Infante Isabellastraat behalve fietsers
Gootstraat: in de Lievevrouwbroersstraat, behalve voor fietsers
Steenstraat: naar Kolenmarkt - fietsers en politie toegelaten 24 op 24 u
Stoofstraat: naar Bogaardenstraat (tussen de Stoofstraat en de Zuidstraat), behalve voor fietsers
Zuidstraat: naar de Philippe de Champagnestraat tussen Zuidstraat en Rouppestraat
Hoogstraat: in de Rollebeekstraat behalve voor fietsers
Keizerslaan: naar de Cellebroersstraat (tussen de Keizerlaan en de Hoogstraat)
Anspachlaan: van Anspachlaan naar Kiekenmarkt
Bijstandstraat: van Bijstandstraat naar Anspachlaan
Rijkeklarenstraat: naar Van Arteveldestraat
Sint-Kristoffelsstraat: naar Kartuizerstraat
Oude Graanmarkt: naar Moutstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31b + M2

Hoofdstuk II. - Verplichte rijrichtingen.

Artikel 12. - Een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen, behalve voor fietsers.

1.)

Boudewijnlaan: gebod om links af te slaan naar de Antwerpselaan tussen de Antwerpsepoort en de Hoekstraat
Maurice Lemonnierlaan: Rechtdoor op het kruispunt met Dam straat
Maurice Lemonnierlaan: Rechtdoor op het kruispunt met Zuidlaan
Leopoldstraat: Linksaf, naar Schildknaapstraat
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De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D1a

1.1) Een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen, behalve voor fietsers

Fontainasplein: op het kruispunt met Anspachlaan, rechtdoor naar Zespenningenstraat
Maurice Lemonnierlaan: op het kruispunt met Fontainasplein, verplicht om naar rechts te gaan
Anderlechtsesteenweg: rechtdoor op het kruispunt met Vestje straat
Stormstraat: naar Wolvengrachtstraat
Parochiaansstraat: linksaf naar SinterGoedelenplein
Kanselarijstraat: linksaf naar Sinter-Goelenplein
Taborastraat: rechts naar Beursstraat, behalve voor fietsers
Duquesnoystraat: bestuurders moeten rechts afslaan naar het Sint-Jansplein
Magdalenasteenweg: naar de Albertinaplein
Duquesnoystraat: ter hoogte van de Kerstenmannekensstraat, moeten bestuurders, uitgezonderd fietsers, rechtdoor naar
de Duquesnoystraat rijden.
Bogaardenstraat: de Bogaardenstraat heeft voorrang fietsers ten opzichte van de Zuidstraat, aangegeven door een B5
aan weerszijden van de Bogaardenstraat en ten opzichte van de Maurice Lemonnierlaan, aangegeven door een B5.
Taborastraat: naar de Beursstraat, behalve voor fietsers
Paul Devauxstraat: naar Visverkopersstraat
Sint-Goriksplein: op de kruispunt met Pletinckxstraat, linksaf komend van Jules Van Praetstraat
Anspachlaan: naar Anspachlaan, op het kruispunt met Steenstraat
Sint-Goriksplein: op het kruispunt met Groot Eilandstraat, rechtdoor komend van Pletinckxstraat
Arteveldestraat: : op het kruispunt met Pletinckxstraat, rechtdoor komend van Van Arteveldstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D1 aangevuld door het bord M2.

2.1) Een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen, behalve voor fietsers

Cellebroersstraat: bestuurders moeten rechtdoor rijden naar de Keizerlaan (kant met oneven huisnummers) of rechts
afslaan naar de Keizerlaan (kant met even huisnummers tussen de Cellebroersstraat en de Kantersteenstraat)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D3 aangevuld door het bord M2.

Artikel 15. - Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige
bromfietsen klasse A

Keizerslaan: aan de kant met de even huisnummers, tot aan en met inbegrip van de eerste oversteekplaats voor
voetgangers
Keizerslaan: aan de kant met de even huisnummers, tot aan en met inbegrip van de eerste oversteekplaats voor
voetgangers

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D9

Hoofdstuk III. - Voorrangsregime.

Artikel 18. - De voorrang wordt verleend

2) met een verkeersbord B15 op volgende plaatsen

Lakensestraat: tussen Arduinkaai en Koopliedenstraat,
Lakensestraat: vanaf Vaartstraat tot Begijnhofstraat,
Lakensestraat: van St-Katelijneplein
Emile Jacqmainlaan: op de Emile Jacqmainlaan
Zwarte Lievevrouwstraat: tussen de bisschopstraat en de Kiekenmarkt
Zespenningenstraat: op het kruispunt met Fontainasplein
Zespenningenstraat: op het kruispunt met Grote Eilandstraat
Fontainasplein: op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Anderlechtsesteenweg: voorrang over Vestje straat
Stormstraat
Arenbergstraat
Schildknaapsstraat
Wolvengracht
Koloniënstraat
Kantersteen: tegenover Stuiversstraat
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Albertinaplein: tegenover Stuiversstraat en Infante Isabellestraat, naar Kantersteenlaan
Bisschopsstraat: tegenover kleerkopersstraat en de uitgang van parking "Monnaie"
Infante Isabellastraat: het gedeelte van de Infante Isabellastraat ten opzichte van de Magdalenasteenweg
Bogaardenstraat: in verhouding tot Van Helmontstraat, Gootstraat, Zuidstraat, Priemstraat en Stoofstraat
Lombardstraat: in verhouding tot Zuidstraat, Stoofstraat, Oud Korenplein en Sint-Jansplein
Bogaardenstraat: voorrang fietsers ten opzicht van de Zuidstraat en ten opzicht van Maurice Lemonnierlaan
Cellebroersstraat: voorrang voor fietsers ten opzichte van de Stoofstraat, ten opzichte van de Priemstraat, ten opzichte
van de Dinantstraat en ten opzichte van de Dinantplein.
Keizerslaan: Keizerslaan heeft voorrang ten opzichte van de Trapstraat, ten opzichte van het Albertinaplein
Visverkopersstraat
Zespenningenstraat: met betrekking tot Rijkeklarenstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Pletinckxstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat

3) met een verkeersbord B1 op volgende plaatsen
Lakensestraat: de verbindingsweg tussen de Augustijnenstraat en de Bisschopstraat
Warmoesberg: Wolvengrachtstraat
Anspachlaan: op nr 188

5) met een verkeersbord B22 op volgende plaatsen
Augustijnenstraat: op het kruispunt met Lakensestraat
De Brouckereplein: op het kruispunt met Augustijnenstraat
Wolvengracht: op het kruispunt met Anspachlaan
Lakensestraat: op het kruispunt met Sint-Katelijneplein
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Bisschopsstraat
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein , rechtsaf naar Bogaardenstraat
Keizerinlaan: Rechtsaf, op het kruispunt met Collegialestraat
Collegialestraat: Rechtsaf, op het kruispunt met Keizerlaan
Kantersteen: Rechtsaf, op het kruispunt met Kunstberg
Albertinaplein: Rechtdoor, ter hoogte van de oversteekplaats geplaatst in het midden van de plein
Jonkersstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Kolonienstraat
Kanselarijstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Kolonienstraat
Koloniënstraat: Ter hoogte van Kanselarijstraat
Wolvengracht: Ter hoogte van de kruispunt met Nieuwstraat
Infante Isabellastraat: om rechtsaf rijden aan het kruispunt met Kantersteen
Bogaardenstraat: om rechtdoor te wisselen aan Kruispunt met de Zuidstraat in beide richting
Cellebroersstraat: om rechtdoor te wisselen aan de kruispunt met de Keizerlaan
Keizerslaan: aan het kruispunt met de Cellebroersstraat, aan het kruispunt met het Albertinaplein
Zuidstraat: aan de kruispunt naar Bogaardstraat
Cellebroersstraat: aan het kruispunt met de Keizerlaan
Keizerslaan: aan het kruispunt met de Cellebroersstraat
Antoine Dansaertstraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Kiekenmarkt: op het kruispunt met Arteveldestraat
Paul Devauxstraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Paul Devauxstraat
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Antoine Dansaertstraat
Sint-Katelijnestraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Kiekenmarkt
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Arteveldestraat: Op het kruispunt met A Ortsstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat

De bestuurders die voorrang dienen te verlenen worden hierover ingelicht door een verkeersbord B1 9

Hoofdstuk IV. - Kanaliseren van het verkeer.

Artikel 19. -

B. Een verdrijfvlak wordt voorzien op de volgende wegen

Zespenningenstraat: Op het kruispunt met Grote Eilandstraat
Fontainasplein: Tussen Anderlechtsteenweg en Zespenningenstraat, langs de kant van het plein
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Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Mechelsestraat
Adolphe Maxlaan: Op nr 152
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Nieuwbrugstraat
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Finisterrastraat
Kiekenmarkt: van Arteveldestraat tot Hallenstraat
Kiekenmarkt: op het kruispunt met Arteveldestraat, de even kant van de straat
Borgwal: van nr 15 tot nr 21
Groot Eiland: op het kruispunt met Zespenningenstraat
Groot Eiland: op het kruispunt met Sint-Goriksstraat, de even kant van de straat
Groot Eiland: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat, de oneven kant van de straat
Groot Eiland: van nr 29 tot nr 16
Pletinckxstraat: van nr 12 tot het kruispunt met Sint-Goriksplein
Pletinckxstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat, de oneven kant van de straat
Karperbrug: op het kruispunt met Arteveldestraat
Rijkeklarenstraat: vanaf Anspachlaan tot nr 121 tot nr 9, aan de oneven kant van de straat
Rijkeklarenstraat: op het kruispunt met Groot Eiland
Rijkeklarenstraat: op nr 30
Sint-Kristoffelsstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat, de oneven kant van de straat
Sint-Katelijnestraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat, de even kant van de straat
Sint-Goriksplein: van nr 24 tot nr 28
Sint-Goriksplein: Vanaf nr 24 tot Groot Eilandstraat
Sint-Goriksplein: op het kruispunt met Jules Van Praetstraat
Sint-Goriksplein: van nr 4 tot nr 17

C. 1. De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende plaatsen - 2 stroken

Emile Jacqmainlaan: tussen Antwerpselaan en Nieuwbrug met een witte onderbroken streep
Emile Jacqmainlaan: tussen Circusstraat en Nieuwbrug
Maurice Lemonnierlaan: tussen Zinnikstraat en Loofstraat
Maurice Lemonnierlaan: tussen nrs 157 en 223
Maurice Lemonnierlaan: tussen Loofstraat en Voldersstraat
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Kruidtuinlaan
Stormstraat
Arenbergstraat
Schildknaapsstraat
Wolvengracht: Tussen Broekstraat en Anspachlaan
Sinter-Goedeleplein: Tussen Treurenberg en Markiesstraat
Warmoesberg: van Stormstraat naarWolvengrachtstraat
Kanselarijstraat: Tussen Kolonienstraat en Sinter-Goedeleplein
Collegialestraat
Kantersteen
Keizerslaan: langs de kant met de even huisnummers tussen de eerste oversteekplaats voor voetgangersen het
Albertinaplein
Verversstraat: Op de hele straat
Keizerslaan: langs de kant met de even huisnummers tussen de eerste oversteekplaats voor voetgangersen het
Albertinaplein
Antoine Dansaertstraat: van Visverkopersstraat tot Oude Graanmarkt
Kiekenmarkt: van Arteveldestraat tot Hallenstraat

C. 2. De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende plaatsen - 3 stroken
Antwerpsepoort: onevenkant tussen Koopliedenstraat en Antwerpselaan, witte onderbroken strepen op twee derde van
het weggedeelte en witte ononderbroken strepen op het laatste weggedeelte
Lakensestraat: een witte ononderbroken streep en een onderbroken streep nabij Koopliedenstraat
Maurice Lemonnierlaan: tussen Philippe de Champagnestraat en Fontainasplein
Maurice Lemonnierlaan: op het kruispunt met Zuidlaan
Maurice Lemonnierlaan: op het kruispunt met Voldersstraat
Koloniënstraat: Tussen Jonkersstraat en Kanselarijstraat
Ravensteinstraat: Tussen Twaalfapostelenstraat en Kunstberg
Hofberg: Tussen Kunstberg en Korte Museumstraat
Lombardstraat: tussen de Hoedenmakersstraat en het Sint-Jansplein

C. 3. De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende plaatsen - 4 stroken
Koloniënstraat: Tussen Jonkersstraat en Koningstraat
Albertinaplein: Ter hoogte van de kruispunt met Kunstberg
Hofberg
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D. Voorsorteringspijlen worden aangebracht op de onderstaande wegen bij het naderen van de hierna vermelde
kruispunten

Emile Jacqmainlaan: na het kruispunt Antwerpsestraat
Antwerpsepoort: onevenkant, na het kruispunt Koopliedenstraat en vóór het kruispunt Antwerpselaan
Lakensestraat: bij het naderen van Koopliedenstraat
Lakensestraat: bij het naderen van Laddersstraat
Augustijnenstraat: op het kruispunt met Lakensestraat
Augustijnenstraat: tussen Anspachlaan en Lakensestraat
Emile Jacqmainlaan: op het kruispunt met Circusstraat
Bisschopsstraat: op het kruispunt met Anspachlaan
Wolvengracht: op het kruispunt met Anspachlaan
Zespenningenstraat: Op het kruispunt met Fontainasplein
Fontainasplein: Op het kruispunt met Zespenningenstraat,
Fontainasplein: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Zinnikstraat
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Zuidlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Voldersstraat
Anderlechtsesteenweg: Op het kruispunt met Camuselstraat
Anderlechtsesteenweg: Op het kruispunt met Vestje
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Kruidtuinlaan
Wolvengracht: Na het kruispunt met Nieuwstraat
Wolvengracht: Voor het kruispunt met Leopoldstraat
Wolvengracht: Na het kruispunt met Leopoldstraat
Wolvengracht: Na het kruispunt met Warmoesberg
Koloniënstraat: Ter hoogte van de kruipunt met Kanselarijstraat
Kantersteen: Na het kruispunt met Kunstberg
Albertinaplein: Ter hoogte van de kruispunt met Kunstberg
Stormstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Warmoesberg
Warmoesberg: Ter hoogte van de kruispunt met Wolvengracht
Schildknaapsstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Greepstraat
Schildknaapsstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Leopoldstraat
Schildknaapsstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Predikherenstraat
Schildknaapsstraat: Ter hoogte van Kleerkopersstraat
Arenbergstraat: Ter hoogte van Keizerinlaan
Infante Isabellastraat: Op kruispunt Kantersteen
Anspachlaan: op het kruispunt met Fontainasplein
Anspachlaan: op het kruispunt met Verversstraat
Groot Eiland: op het kruispunt met Fontainasplein
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Paul Devauxstraat
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Antoine Dansaertstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Pletinckxstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F13

F. Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende plaatsen

Circusstraat: op het kruispunt met Emile Jacqmainlaan
Sint-Michielsstraat: op het kruispunt met Emile Jacqmainlaan
Emile Jacqmainlaan: op het kruispunt met Circusstraat (2 keer)
Wolvengracht: op het kruispunt met Anspachlaan
Lakensestraat: op het kruispunt met Augustijnenstraat (2 keer)
Augustijnenstraat: op het kruispunt met Laekenstraat
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Melsensstraat (2 keer)
Melsensstraat: op het kruispunt met Zwarte Lievevrouwstraat
Zespenningenstraat: Op het kruispunt met Van Arteveldestraat (2 keer)
Van Arteveldestraat: Op het kruispunt met Zespenningenstraat (2 keer)
Zespenningenstraat: op nr 25
Zespenningenstraat: Op het kruispunt met Grote Eilandstraat
Zespenningenstraat: Op het kruispunt met Fontainasplein
Fontainasplein: Op het kruispunt met Anspachlaan (2 keer)
Fontainasplein: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan (2 keer)
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein
Anspachlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein
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Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Zinnikstraat
Zinnikstraat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Philippe de Champagnestraat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Zuidlaan
Zuidlaan: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan (2 keer)
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 191
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Voldersstraat (2 keer)
Voldersstraat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Rogier van der Weydenstraat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Dam straat (2 keer)
Dam straat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Doornikstraat: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Anderlechtsesteenweg: Op het kruispunt met Zuidlaan
Anderlechtsesteenweg: Op het kruispunt met Froebelstraat
Froebelstraat: Op het kruispunt met Anderlechtsesteenweg
Anderlechtsesteenweg: Op het kruispunt met Camuselstraat (2 keer)
Camuselstraat: Op het kruispunt met Anderlechtsesteenweg
Loofstraat: Op het kruispunt met Anderlechtsesteenweg
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Kruidtuinlaan
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Mechelsestraat (2 keer)
Mechelsestraat: op het kruispunt met Adolphe Maxlaan
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Nieuwbrugstraat (2 keer)
Nieuwbrugstraat: op het kruispunt met Adolphe Maxlaan
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Finisterrastraat (2 keer)
Finisterraestraat: op het kruispunt met Adolphe Maxlaan
Kanselarijstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Kolonienstraat (2 keer)
Koloniënstraat: op het kruispunt met Kanselarijstraat
Kardinaal Mercierstraat: op het kruispunt Houtmarkt
Lombardstraat: Ter hoogte van het Sint-Jansplein
Cellebroersstraat: in het midden van de weg tussen de Dinantstraat en de Bogaardenstraat (2 keer)
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Kiekenmarkt
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Sint-Katelijnestraat
Anspachlaan: op het kruispunt met Fontainasplein
Anspachlaan: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat (2 keer)
Rijkeklarenstraat: op het kruispunt met Anspachlaan
Anspachlaan: op het kruispunt met Verversstraat
Antoine Dansaertstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat
Antoine Dansaertstraat: op het kruispunt met August Ortsstraat
Antoine Dansaertstraat: op het kruispunt met Oude Graanmarkt (2 keer)
Oude Graanmarkt: op het kruispunt met Antoine Dansaertstraat (2 keer)
Groot Eiland: op het kruispunt met Fontainasplein
Hallenstraat: op het kruispunt met Kiekenmarkt
Plattesteen: op het kruispunt met Anspachlaan
Pletinckxstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat (2 keer)
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Paul Devauxstraat
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Antoine Dansaertstraat
Visverkopersstraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Karperbrug: op het kruispunt met Arteveldestraat
Rijkeklarenstraat: op het kruispunt met Anspachlaan
Rijkeklarenstraat: op het kruispunt met Groot Eiland
Rijkeklarenstraat: op nr 29
Rijkeklarenstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat
Sint-Kristoffelsstraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat
Sint-Kristoffelsstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat (2 keer)
Sint-Kristoffelsstraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Kartuizersstraat: op het kruispunt met Sint-Kristoffelsstraat (2 keer)
Sint-Kristoffelsstraat: op het kruispunt met Arteveldestraat
Sint-Katelijnestraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Sint-Katelijnestraat: op het kruispunt met Sint-Katelijneplein
Arteveldestraat: op het kruispunt met Kartuizerstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Pletinckxstraat (2 keer)
Arteveldestraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat
Oude Graanmarkt: op het kruispunt met Antoine Dansaertstraat (2 keer)
Oude Graanmarkt: op het kruispunt met Moutstraat
Oude Graanmarkt: op het kruispunt met Kartuizerstraat
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H. Rijstroken worden voorbehouden voor BUSSEN op de volgende wegen

Verversstraat: Van Anspachlaan naar Kolenmarkt
Kiekenmarkt: van Arteveldestraat tot Hallenstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F17

I. Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer wordt afgebakend op de
volgende wegen

Bisschopsstraat: tussen de Hallenstraat en de Kleerkopersstraat
Maurice Lemonnierlaan: Tussen Fontainasplein en Philippe de Champagnestraat, langs de oneven kant
Adolphe Maxlaan: van nr 153 tot nr 161
Adolphe Maxlaan: Van Finisterraestraat naar Nieuwbrugstraat
Arenbergstraat
Schildknaapsstraat
Bisschopsstraat: Tussen Anspachlaan en Muntplein
Ravensteinstraat: Tussen Twaalfapostelenstraat en Kunstberg richting Kunstberg
Hofberg: Richting Koningsplein
Wolvengracht: Van Nieuwstraat naar Anspachlaan
Lombardstraat: Tussen de Hoedenmakersstraat en het Sint-Jansplein
Verversstraat: in de richting tegen het autoverkeer voor het openbaar vervoer, taxi's en fietsers

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F18

J. Dambordmarkeringen bestaande uit witte vierkanten worden aangebracht op de volgende wegen

Arenbergstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Keizerinlaan
Schildknaapsstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Greepstraat
Schildknaapsstraat: Tter hoogte van Predikherenstraat
Wolvengracht: Ter hoogte van Nieuwstraat
Ravensteinstraat: Tussen nrs. 42 en 48
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Kruidtuinlaan
Verversstraat: Aan het begin van de bijzondere oversteekbare baan worden witte vierkanten in een dambordpatroon op
de weg geschilderd, langs de kant van de Anspachlaan
Lombardstraat: ter hoogte van de Hoedenmakersstraat

K. Een fietspad wordt aangebracht op het wegdek conform het artikel 74 van het K.B. op de volgende wegen

Emile Jacqmainlaan: een in de rijrichting en een in tegengestelde richting
Lakensestraat: van Bisschopsstraat naar Augustijnenstraat, de oneven kant van de straat
Zwarte Lievevrouwstraat: tussen Bisschopsstraat en Sint-Katelijnestraat, in beide rijrichting
Zespenningenstraat: Tussen Fontainasplein tot Van Arteveldestraat, aan het kant van de gebouwen
Maurice Lemonnierlaan: Tussen Philippe de Champagnestraat en Fontainasplein, langs de even kant
Maurice Lemonnierlaan: Een tweede richting tussen Philippe de Champagnestraat en Loofstraat
Maurice Lemonnierlaan: Tussen Zuidlaan en Anneessensplein in beide richtingen
Anderlechtsesteenweg: Tussen Zuidlaan en Camuselstraat, langs de oneven kant
Adolphe Maxlaan: Van Kruidtuinlaan tot Finisterrastraat, langs de even kant van de straat
Keizerinlaan: In beide rijrichtingen
Koloniënstraat: In beide rijrichtingen, tussen Jonkersstraat en Koningstraat
Koloniënstraat: Evenkant, tussen Jonkersstraat en Kanselarijstraat
Kanselarijstraat: Evenkant, tussen Kolonienstraat en Sinter-Goedeleplein
Collegialestraat: Langs de sinter-Goedeleplein
Sinter-Goedeleplein: Langs de sinter-Goedeleplein
Albertinaplein: In beide rijrichtingen
Bogaardenstraat: in de tegenovergestelde rijrichting
Cellebroersstraat: in de tegenovergestelde rijrichting
Keizerslaan: Keizerslaan
Zuidstraat: van Bogaardenstraat naar Lombardstraat
Keizerslaan: Keizerslaan
Antoine Dansaertstraat: van Oude Graanmarkt naar Visverkopersstraat, de even kant van de straat
Antoine Dansaertstraat: van Visverkopersstraat naar Oude Graanmarkt, de oneven kant van de straat
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Visverkopersstraat: van Arteveldestraat naar Zwarte Lievevrouwstraat, de even kant van de straat
Visverkopersstraat: Tussen Sint-Katelijn- en A Dansaertstraten aan de onevenkant van de straat
Arteveldestraat: van Visverkopersstraat naar Oude Graanmarkt, de even kant van de straat
De Brouckereplein: even kant, van Adolphe Maxlaan naar Emile Jacqumainlaan, van Adolphe Maxlaan naar de even
kant van Adolphe Maxlaan en van Zwaluwenstraat naar Wolvengracht

L. Witte markeringen die een opstelvak aangeven voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen worden
conform het artikel 77.6. van het K.B. aangebracht op de volgende wegen

Emile Jacqmainlaan: op het kruispunt Nieuwbrug
Antwerpsepoort: onevenkant, op het kruispunt Antwerpselaan
Augustijnenstraat: op het kruispunt met Lakensestraat
De Brouckereplein: op het kruispunt met Augustijnenstraat
Emile Jacqmainlaan: op het kruispunt met Circusstraat
Bisschopsstraat: Op n°5
Wolvengracht: op het kruispunt met Anspachlaan
Lakensestraat: op het kruispunt met Sint-Katelijneplein
Fontainasplein: Op het kruispunt met M. Lemonnierlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Fontainasplein
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Zuidlaan
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Voldersstraat
Maurice Lemonnierlaan: Op het kruispunt met Dam straat
Adolphe Maxlaan: van nr 153 tot nr 161
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Kruidtuinlaan
Adolphe Maxlaan: op het kruispunt met Mechelsestraat
Infante Isabellastraat: aan het kruispunt met Kantersteen
Keizerinlaan: op het kruispunt Loxumstraat
Bogaardenstraat: ter hoogte van het kruispunt Zuidstraat
Cellebroersstraat: ter hoogte van het kruispunt Ursulinenstraat
Verversstraat: ter hoogte van het kruispunt Anspachlaan
Lombardstraat: ter hoogte van het kruispunt Stofstraat in beide richting
Lombardstraat: ter hoogte van het kruispunt Sint-Jansplein
Lombardstraat: ter hoogte van het kruispunt Zuidstraat in beide richting
Keizerslaan: ter hoogte van het kruispunt Albertinaplein
Keizerslaan: ter hoogte van Cellebroersstraat
Cellebroersstraat: ter hoogte van het kruispunt Keizerlaan
Antoine Dansaertstraat: op het kruispunt met Visverkopersstraat
Visverkopersstraat: Ter hoogte van de kruispunt met A Dansaertstraat
Arteveldestraat: op het kruispunt met Rijkeklarenstraat
Zwarte Lievevrouwstraat: op het kruispunt met Kiekenmarkt
Kiekenmarkt: op het kruispunt met Arteveldestraat
Arenbergstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Keizerinlaan
Bisschopsstraat: Ter hoogte van Kleerkopperstraat
Koloniënstraat: Ter hoogte van de kruipunt met Kanselarijstraat in de beide kanten van de kruispunt
Koloniënstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Loxumstraat
Koloniënstraat: Ter hoogte van de kruispunt met Koningstraat
Kantersteen: Ter hoogte van de kruispunt met Putterie
Kantersteen: Ter hoogte de kruispunt met Kunstberg
Albertinaplein: Ter hoogte van de kruispunt met Kunstberg

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F14

Hoofdstuk V. - Stilstaan en parkeren (verkeersborden).

Artikel 20. - Parkeren is verboden op de volgende wegen of stukken wegen:

Camuselstraat: van nr 57 tot nr 61
Zespenningenstraat: op nr 42 voor 12m
Zespenningenstraat: tussen Grote Eilandstraat en Fontainasplein
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 25 voor 12m.
Maurice Lemonnierlaan: op nr 65 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 97 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 112 voor 10m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 147 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 172 voor 20m
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Maurice Lemonnierlaan: Op nr 190 voor 12m
Adolphe Maxlaan: van nr 144 tot nr 146
Adolphe Maxlaan: van nr 123 tot nr 125
Adolphe Maxlaan: op nr 120
Adolphe Maxlaan: van nr 54 tot nr 58
Anspachlaan: van nr 147 tot nr 153
Antoine Dansaertstraat: van nr 6 tot nr 2
Groot Eiland: van Zespenningenstraat tot Eclipsstraat, de oneven kant van de straat
Hallenstraat: van nr 1 tot nr 21
Hallenstraat: van nr 27 tot nr 29
Kiekenmarkt: van nr 7 tot nr 9
Paul Devauxstraat: van nr 10 tot nr 6, de even kant van de straat
Pletinckxstraat: van nr 7 tot nr 3
Pletinckxstraat: Vanaf Bloemenhofplein, onevenkant, op een afstand van 12 m
Visverkopersstraat: van nr 7 tot nr 13
Rijkeklarenstraat: op nr 26
Sint-Kristoffelsstraat: de oneven kant van de straat
Sint-Katelijnestraat: van nr 12 tot nr 14
Sint-Katelijnestraat: van nr 28 tot nr 30
Sint-Katelijnestraat: van nr 13 tot nr 15
Sint-Katelijnestraat: van nr 39 tot nr 45
Arteveldestraat: van nr 65 tot nr 71
Arteveldestraat: Vanaf nr 21 tot nr 52
Oude Graanmarkt: van nr 39 tot nr 37

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een onderbord met de
beperkende bemerking

Artikel 21. - Stilstaan en parkeren is verboden op de volgende wegen

Camuselstraat: van nr 57 tot T'Kintstraat
Fontainasplein: Van Anderlechtsteenweg naar Zespenningenstraat, langs de kant van het plein
Borgwal: van Sint-Goriksstraat naar Sint-Gorikplein, de ven kant van de straat
Groot Eiland: van Eclipsstraat tot Rijkeklarenstraat, de even kant van de straat
Rijkeklarenstraat: vanaf Anspachlaan tot nr 77, aan de oneven kant van de straat
Sint-Katelijnestraat: van nr 2 tot nr 4
Sint-Katelijnestraat: van nr 1 tot nr 11
Sint-Katelijnestraat: van nr 48 tot nr 40
Sint-Goriksplein: Tussen Borgvalstraat en Groot Eilandstraat
Sint-Goriksplein: Tussen Pletinckx- en Jules Van Praetstraten, op de oneven kant van de straat
Arteveldestraat: van Kartuizerstraat tot Sint-Kristoffelsstraat, de oneven kant van de straat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3, eventueel aangevuld met een onderbord met de
beperkende bemerking voorzien in ieder geval

Artikel 23. – Het parkeren is op de volgende plaatsen voorbehouden

I. Le stationnement est autorisé à tous les véhicules dans les endroits suivants

Arteveldestraat: op nr 52, op een afstand van 6 m

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a.

II. 1) Le stationnement est limité dans le temps dans les rues suivantes

Groot Eiland: van Eclipsstraat tot Rijkeklarenstraat, de oneven kant van de straat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a met de geschikte vermelding.

III. 1) voor bepaalde categorieën voertuigen :

Camuselstraat: op nr 41 (PMR)
Camuselstraat: van nr 12 tot nr 14
Zespenningenstraat: Tegenover nr1 voor 6m
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Fontainasplein: op nr 9 voor 6m
Fontainasplein: op nr 11 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 28 voor 36m.
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 18 voor 18m.
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 10 voor 18m.
Maurice Lemonnierlaan: op nr 57 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 91 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 94 voor 12m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 96 voor 6m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 129 voor 6m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 187 voor 6m
Maurice Lemonnierlaan: Op nr 176 voor 6m
Anderlechtsesteenweg: Op nr 128 voor 6m
Anderlechtsesteenweg: Op nr 149 voor 6m
Adolphe Maxlaan: op nr 40
Adolphe Maxlaan: op nr 161
Adolphe Maxlaan: van nr 63 tot nr 67
Adolphe Maxlaan: van nr 80 tot nr 86
Adolphe Maxlaan: op nr 70
Hallenstraat: op nr 13, op een afstand van 12 m
Kiekenmarkt: Evenkant, tussen Zwarte Lievevrouwstraat en Hallenstraat
Pletinckxstraat: Ter hoogte van nr 7
Pletinckxstraat: Ter hoogte van nr 19, op een afstand van 6 m
Visverkopersstraat: van nr 13 tot nr 17
Rijkeklarenstraat: op nr 20
Arteveldestraat: van nr 57 tot nr 65
Arteveldestraat: van nr 18 tot nr 22
Arteveldestraat: van nr 14 tot nr 16

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met vermelding van de
categorie van de voertuigen

4) Voor autocars

Arteveldestraat: van nr 71 tot nr 91

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9d.

Hoofdstuk VI. - Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen).

Artikel 28. – Een parkeerstrook van minimaal 2m breedte wordt afgebakend op de rijbaan parallel met het trottoir in de
volgende wegen

Anspachlaan: van Fontainasplein tot Verversstraat, de oneven kant van de straat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een doorlopende witte streep die de fictieve boord aangeeft van de rijbaan,
conform het artikel 75.2. van het K.B.

Artikel 29. –
A. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen overlangs:

Adolphe Maxlaan: Van nr 69 tot nr 107
Adolphe Maxlaan: Van nr 123 tot nr 149

B. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen loodrecht:
Adolphe Maxlaan: Van nr 60 tot nr 68
Adolphe Maxlaan: Van nr 86 tot nr 120
Adolphe Maxlaan: Van nr 128 tot nr 144

Hoofdstuk VII. - Openbare wegen met een bijzonder statuut.

Artikel 31. –
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A. Een zone 30 wordt ingevoerd in de volgende wegen:

Maurice Lemonnierlaan: Langs het boulevard
Emile Jacqmainlaan: Langs het boulevard
Fontainasplein: Op het plein
Anspachlaan: van Verversstraat tot Fontainasplein
De Brouckereplein: Op het plein
Verversstraat: Langs het boulevard
Maurice Lemonnierlaan: Langs het boulevard
Anderlechtsesteenweg: Tussen Camuselstraat en Zuidlaan
Adolphe Maxlaan: Langs het boulevard

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F4a en F4b

Article 34. –

A. De volgende straten worden ingesteld als « voetgangerszones »:

Anspachlaan: Tussen de Wolvengrachtstraat en de Gretrystraat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Zaterdagplein: Tussen de Cipresstraat en de Augustijnenstraat Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Nieuwbrug: van Adolphe Maxlaan tot Nieuwstraat, laden/lossen tussen 4 u en 11 u, taxis en fietsers toegestaan
Mechelsestraat: van Adolphe Maxlaan tot Nieuwstraat, laden/lossen tussen 4 u en 11 u, taxis en fietsers toegestaan
Koolstraat: tussen Nieuwstraat en Rozenstraat, laden/lossen tussen 4 u en 11 u, taxis en fietsers toegestaan
Nieuwstraat: van Kruidtuinlaan tot wolvengracht laden/lossen tussen 4 u en 11 u, taxis en fietsers toegestaan
Zilverstraat: Van Kreupelenstraat naar Martelaarplein

Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Leopoldstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Martelaarsplein: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Munt: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Prinsenstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Koninginnestraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Rozenstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Sint-Michielsstraat: Tussen Nieuwstraat en Martelaarplein

Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u – taxis en fietsers toegelaten 24 op 24 u
Grétrystraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Geschenkengang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Kiekenmarkt: Tussen de Kleerkopersstraat en de Anspachlaan, Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Beursstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Henri Mausstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Beenhouwersstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Grasmarkt: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Boterstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Brouwersstraat: Tussen nr. 5 en de Hoedenmakersstraat, levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Kaasmarkt: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Europakruispunt: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Kerstenmannekensstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Magdalenasteenweg: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Kleerkopersstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Korte Boterstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Greepstraat: Tussen Grasmarkt en de ingang van de parking Ecuyer - Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
- fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u

Vlees-en-Broodstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Guldenhoofdstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Haringstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Heuvelstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Hoedenmakersstraat: Tussen Brouwersstraat en de Grote Markt Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers toegelaten 24 op 24 u
Hoedenmakersstraat: Tussen de Violetstraat en de Brouwersstraat Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
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- fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Putterij: Tussen de Europakruispunt en de Infante Isabellastraat Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers toegelaten 24 op 24 u
Predikherenstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Getrouwheidsgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Eenmansstraatje: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Schuddeveldgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Korte Beenhouwersstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u
Peperstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers toegelaten 24 op 24 u
Ossekopgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Ossengang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Paternostergang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Poppegang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Sint-Nikolaasgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Sint-Petronillagang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Spoormakersgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Spoormakersstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Grote Markt: Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen.
Violiergang: Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's.
Karel Bulsstraat: Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's.
Zuidstraat: Tussen Kolenmarkt en de Henri Mausstraat
Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's
Coffygang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Huidenmarkt: Tussen de Violetstraat en de Brouwersstraat Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Kuipgang: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Bijstandstraat: Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Lollepotstraat: Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Fontainasplein: Evenkant, tussen Bogaardenstraat en Kolenmarkt - fietsers toegelaten
Gootstraat: Tussen Olivetenhofstraat en Lievevrouwbroerstraat - Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Lievevrouwbroersstraat: Van Stoofstraat naar Zuidstraat. Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Oestergang: Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Olivetenhof: Tussen Anspachlaan en Kolenmarkt - Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Kolenmarkt: Tussen Olivetenhof en Lombardstraat - Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Steenstraat: Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Plattesteen: Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Lievevrouwbroersstraat: tussen de Zuidstraat en de Kolenmarkt. Levering tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Hoedenmakersstraat: tussen de Anspachlaan en de Kleerkopersstraat. Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor
fietsers in beide richtingen en voor taxi's.
Taborastraat: Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's.
Madrillengang: Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's.
Stoofstraat: Tussen de Lombardstraat en de Eikstraat. Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide
richtingen en voor taxi's.
Stoofstraat: Tussenlombardstraat en Violetstraat. Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide
richtingen en voor taxi's.
Kolenmarkt: tussen Lombardstraat en Zuidstraat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u
Heilige Geeststraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Rollebeekstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Ruisbroekstraat: Tussen Sint-Annastraat en Regentstraat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en
taxis toegelaten
Korte Minimenstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
Anspachlaan: van Verversstraat tot Fontainasplein, de even kant van de straat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen
4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Anspachlaan: van Verversstraat tot Grétrystraat, Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u
Borgwal: Tussen Sint-Goriksstraat en Anspachlaan, Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u
Jules Van Praetstraat: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Kiekenmarkt: van Anspachlaan tot nr 12. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten
24 op 24 u
Paul Devauxstraat: van Beursplein tot nr 6. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u
Karperbrug: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Oude Graanmarkt: Tussen Sint-Katelijnestraat en Antoine Dansaertstraat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en
11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Zaterdagplein: Tussen de Cipresstraat en de Augustijnenstraat Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u -
fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
Beursplein: Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis toegelaten 24 op 24 u
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Zuidstraat: Tussen Kolenmarkt en Steenstraat
Laden/lossen tussen 4 u en 11 u, toegang voor fietsers in beide richtingen en voor taxi's
Zuidstraat: Van Steenstraat naar Henri Mausstraat. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u
Auguste Ortsstraat: Tussen N°1-3 en 2-10. Leveringen toegelaten alle dagen tussen 4 en 11 u - fietsers en taxis
toegelaten 24 op 24 u

Voor ieder geval worden de dagen en uren voor levering, de eventuele tonnage vermeld en of taxi’s en fietsers zijn
toegelaten.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F103 en F105 aangevuld met de geschikte vermeldingen.

Hoofdstuk VIII. - Bijzondere inrichtingen.

Artikel 35. –

A. Verhoogde inrichtingen worden aangebracht op de volgende plaatsen:

Wolvengracht: Ter hoogte van de Nieuwstraat

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden A14 en F87

Hoofdstuk IX. - Verkeerslichten.

Artikel 36. –

A. Een driekleurig verkeerslicht conform het liggingsplan en het werkingsschema van de daarop aangeduide lichten
wordt ingesteld op de volgende plaatsen op kruispunten:
Kantersteen: het kruispunt van de Kantersteen met de Kunstberg, Infante Isabellastraat en de Albertinaplein
Dam: het kruispunt van de Maurice Lemonnierlaan met de Doornikstraat en Dam
Bisschopsstraat: het kruispunt van de Anspachlaan met de Bisschopstraat
Rijkeklarenstraat: het kruispunt van de Anspachlaan met de Rijkeklarenstraat en Verversstraat
Keizerinlaan: het kruispunt van de Keizerinlaan met de Loksumstraat, de Arenbergstraat en de Bergstraat
Collegialestraat: het kruispunt van de Collegialestraat met de Berlaimontlaan, de Stormstraat en de Keizerinlaan
Antoine Dansaertstraat: het kruispunt van de Visverkopersstraat met de Dansaert, Auguste Ortsstraat en Van
Arteveldestraat
De Brouckereplein: het kruispunt van de De Brouckereplein met de Augustiijnstraat, Anspachlaan en de Wolvengracht
Fontainasplein: het kruispunt van de Fontainas plein met de Maurice Lemonnierlaan
Vlaamsesteenweg: het kruispunt van de Vlaamsesteenweg met de Léon Lepagestraat en de Varkensmarkt
Circusstraat: het kruispunt van de Circusstraat met de Emile Jacquemainlaan en de Sint-Michielsstraat
Vaartstraat: het kruispunt van de Kanaalstraat met de Laekenstraat en de Nieuwbrugstraat
Lombardstraat: het kruispunt van de Lombardstraat met de Stoofstraat
Rogier van der Weydenstraat: het kruispunt van de Rogier van der Weydenstraat met de Volderstraat en Maurice
Lemonnierlaan
Woeringenstraat: het kruispunt van de Woeringenstraat met de Maurice Lemonnierlaan
Mechelsestraat: het kruispunt van de Mechelsestraat met de Adolphe Maxlaan
Putterij: het kruispunt van de Putterij met de Kantersteen, Ravensteinstraat, de Houtmarkt, de Koloniënstraat,
Loksumstraat en Kardinaal Mercierstraat
Zuidstraat: het kruispunt van de Zuidstraat met de Lombardstraat
Bogaardenstraat: het kruispunt van de Bogaardenstraat met de Zuidstraat
Nieuwstraat: het kruispunt van de Nieuwstraat met de Wolvengrachtstraat en het Muntplein
Kleerkopersstraat: het kruispunt van de Kleerkoperstraat met de Bisschopstraat, Schildknaapsstraat en het Muntplein
Sint-Jansplein: het kruispunt van de Sint-Jansplein met de Lombardstraat en de Gasthuistraat
Augustijnenstraat: het kruispunt van de Augusijnenstraat met de Lakenstraat en de Zaterdagplein
Zwarte Lievevrouwstraat: het kruispunt van de Zwarte Lieve Vrouwestraat met de Sint-Katelijnstraat, de
Visverkoperstraat, de Paul Devauxstraat en de Kiekenmarkt
Keizerslaan: het kruispunt van de Keizerlaan met de Cellebroerstraat
Arteveldestraat: het kruispunt van de Van Arteveldstraat met de Zespenningenstraat
Kanselarijstraat: het kruispunt van de Kanselarijstraat met de Koloniënstraat
Nieuwbrug: het kruispunt van de Nieuwbrugstraat met de Jacqmainlaan
Sint-Katelijneplein: het kruispunt van de Sint-Katelijneplein met de Zwarte Lieve Vrouwestraat, de Bisschopsstraat en
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de Laekenstraat

Hoofdstuk X. - Slotbepalingen.

Duquesnoystraat: Het verkeer is toegestaan in beide richting tussen Sint-Jansplein en Magdalenastreenweg
Putterij: Het verkeer is toegestaan in beide rijrichting tussen Magdalenastreenweg en Infante Isabellastraat
Infante Isabellastraat: Het verkeer is toegestaan in biede rijrichting tussen Kantersteen en Putterijstraat
Cellebroersstraat: Het verkeer is toegestaan in beide rijrichting tussen de Dinantstraat en de Keizerlaan
Zuidstraat: Het verkeer is toegestaan in beide rijrichting tussen de Bogaardenstraat en de Rouppeplein

Aldus beraadslaagd in zitting van 19/09/2016

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:

Plannen betreffende de verkeerslichten

Plan - Secties Vijfhoek

Rechtvaardiging NL
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