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Besluit - College van18/11/2021

Présents - Zijn aanwezig :

M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M.
dhr. DHONDT, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr.
HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville;
Stadssecretaris.

Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de regels aangaande parkeren en het
autoverkeer tijdens het evenement "Winterpret" 2021-2022.

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 26 maart 2018;

Onder voorbehoud van goedkeuring van het besluit houdende instelling van een evenementenzone ‘Winterpret’ door de
Gemeenteraad in haar zitting van 22 november 2021;

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 worden twee (2) ‘Kiss & Ride’ zones ingesteld voor korte haltes van klanten van de handelaars van de VISMET.

2. Tijdens de openingsuren van het evenement WINTERPRET waarbij de chalets gecentraliseerd zijn op het
middenplein – zal het verkeer toegelaten blijven op de BAKSTEENKAAI en de BRANDHOUTKAAI behalve wanneer
bij verzadiging door de bezoekers er een preventieve sluiting wordt ingesteld op POLITIEBEVEL.

3. De BAKSTEENKAAI en de BRANDHOUTKAAI wordt elke vrijdag, zaterdag en zondag – met uitzondering op
24/12 en 31/12 – vanaf 16.00uur tot en met 23.00uur afgesloten met een filterblokkade waarbij de houders van een door
de organisator afgeleverde toelating toegang krijgen tot de afgesloten ruimte.

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 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 Politieverordening.

BESLUIT

Artikel 1.

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

Artikel 2.

Plaatsing door de Stad Brussel (Departement Openbare Wegenis) van de adhoc signalisatie zijnde:

Plaatsing van één (1) schijf C31a met bijkomend onderbord PLAATSELIJK VERKEER SCHUITENKAAI ter hoogte
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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 en bij de geplande filterblokkade op vrijdag, zaterdag en zondag – met uitzondering van 24/12 en
31/12- tussen 16.00uur en 23.00uur.

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 –
SINTKATELIJNEPLEIN 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.
Plaatsing van één bord MVP (E9a met pictogram + pijl Xa) over 12m en één bord MVP (E9a met pictogram + pijl Xb)
ter hoogte van de VARKENSMARKT.

Artikel 3.

Ten einde de doorstroming van het verkeer optimaal te laten verlopen wordt tijdens de duur van het evenement
WINTERPRET – 26/11/2021 – 02/01/2022 – de rijrichting van de Locquenghienstraat omgekeerd tussen het kruispunt
van de Oppemstraat en de Nieuwpoortlaan.
Hiervoor wordt een schijf C1 met bijkomend informatie – uitgezonderd fietsen (pictogram) – geplaatst ter hoogte van
het huisnummer Locquenghienstraat 25 en een schijf C3 met onderbord – uitgezonderd plaatselijk verkeer – geplaatst
ter hoogte huisnummer Locquenghienstraat 54.

Tijdens de duur van het evenement WINTERPRET – 26/11/2021 – 02/01/2022 – wordt ter hoogte van het kruispunt
Oppemstraat – Sint-Andriesstraat de rijweg afgesloten met een permanente versperring (bloembak / betonblok).

Tijdens de duur van het evenement WINTERPRET – 26/11/2021 – 02/01/2022 – wordt de rijrichting van de
Sint-Andriesstraat omgedraaid van Schuitenkaai richting Oppemstraat.

Artikel 4.

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 tijdens de exploitatieperiode
van het GROOT RAD.

De kruiswissel (bretelle) aan de zijde ‘VISMET’ moet vrij blijven (verplichte doorgang brandweer).

Artikel 5.

De organisatoren moeten kunnen beschikken over gereserveerde parkeerplaatsen (plaatsen van borden E9 met
aanvullend onderbord ORGANISATIE + Xa – Xb) voor de plaatsing van bedrijfsvoertuigen voor het beheer:
a) Emile JACQMAINlaan tussen de NIEUWBRUG en de CIRCUSstraat (10 parkeerplaatsen)
van 11/11/2021 tot 16/01/2022;

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:

a) ZUIDstraat ter hoogte van het huisnummer 8 van 11/11/2021 tot 16/01/2022;
b) KONINGINNEstraat van 11/11/2021 tot 16/01/2022;

Artikel 6.

Een parkeerzone specifiek bestemd voor de organisator van het evenement wordt ingericht ter hoogte van het nummer
40 – 42 van de BAKSTEENKAAI van 08/11/2021 tot 18/01/2022.

Deze parkeerzone wordt aangeduid met het signalisatiebord E9 + aanvullend onderbord ‘ORGANISATIE
WINTERPRET’.

Artikel 7.

Er worden twee (2) tijdelijke parkeerzones van het type ‘Kiss & Ride’ voorzien voor de HANDELAREN VAN DE
VISMET (bestelwagens voor recurrente leveringen en wagens van afhaalklanten).

Zone Kiss&Ride 1:
· Joseph PLATEAUstraat: links en rechts van de rijbaan met uitzondering van de gereserveerde parkeerplaatsen;
· MELSENSstraat: links en rechts van de rijbaan met uitzondering van de gereserveerde parkeerplaatsen;
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· SINT-KATELIJNEplein ter hoogte van de huisnummers 43 tot en met 51: links en rechts van de rijbaan met
uitzondering van de gereserveerde parkeerplaatsen;

Zone Kiss&Ride 2:
· BAKSTEENkaai ter hoogte van de huisnummers 51 tot en met 65: links en rechts van de rijbaan met uitzondering van
de gereserveerde parkeerplaatsen.

Artikel 8.
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 SINTKATELIJNESTRAAT;

Artikel 9.

De toegang tot de voetgangerszone BEURSPLEIN via de bestemmingslus zal tot gebeuren via de PAUL
DEVAUXstraat.

De uitrit van de voetgangerszone BEURSPLEIN naar de bestemmingslus zal plaatsvinden via de JULES
VAN PRAETstraat.

Artikel 10.

Er worden tijdens het evenement WINTERPRET – 26/11/2021 – 02/01/2022 – twee (2) filterblokkades ingericht door
de organisator:
1. Ter hoogte van het kruispunt Sint-Katelijneplein en de Brandhoutkaai (Zwarte Toren);
2. Ter hoogte van het kruispunt Schuitenkaai – Varkensmarkt.

Deze filterblokkades worden geactiveerd op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen – met uitzondering op 24/12 en
31/12 – vanaf 16.00uur tot en met 23.00uur.
De toegang tot de afgesloten zone is verzekerd voor de bewoners die over een toegangspas (macaron) beschikken op
basis van een gemeentelijke parkeerkaart of een parkeerplaats op privédomein (garage).

De handelaars van de afgesloten zone beschikken over een aantal toegangspassen voor de gebeurlijke klanten. Voor
deze filterblokkades worden telkens twee (2) nadarhekken ingezet met bijzondere signalisatie – 2 schijven C3 met
aanvullend onderbord met de tekst ‘ uitgezonderd toelating of MVP’ – en nachtverlichting.

Artikel 11.

Inplaatsstelling van aanwijzingsborden F79bis

1. DANSAERTSTRAAT 99 – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022
PARKING ZONE EVENEMENT (10€/h)
PARKING EVENEMENTENZONE (€ 10/u)

2. VARKENSMARKT – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022

PARKING ZONE EVENEMENT (10€/h)
Circulation modifiée
Accés limité VE-SA-DI

PARKING EVENEMENTENZONE (€ 10/u)
Gewijzigde verkeerssituatie
Beperkte toegang VR-ZA-ZON

3. SCHUITENKAAI – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022

PARKING ZONE EVENEMENT (10€/h)
Circulation modifiée
Accés limité VE-SA-DI
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PARKING EVENEMENTENZONE (€ 10/u)
Gewijzigde verkeerssituatie
Beperkte toegang VR-ZA-ZON

4. KRUISPUNT NIEUWBRUG–LAKENSESTRAAT – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022
PARKINGS
PARKING ZONE EVENEMENT (10€/h)
PARKING EVENEMENTENZONE (€ 10/u)
ZONE DE DEPOSE
KISS & RIDE

5. LAKENSESTRAAT ter hoogte huisnummers 24-26 – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022
PARKING ZONE EVENEMENT €10/h
PARKING EVENEMENTENZONE €10/u

6. SINT-KATELIJNEPLEIN ter hoogte huisnummers 18-19 – Aanwijzingsbord F79bis
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
26/11/2021 – 02/01/2022
Accès limité VE-SA-DI de 16h à 23h
Quai aux bois à brûler fermé
Beperkte toegang VR-ZA-ZON van 16u tot 23u
Brandhoutkaai afgesloten

Artikel 12.

Inplaatsstelling van omlegginspijl F41
1. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte Begijnhof 9
ZONE DE DEPOSE
KISS & RIDE
TAXI

2. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte Begijnhof 8A
ZONE DE DEPOSE
KISS & RIDE
TAXI

3. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte Begijnhofstraat 38
ZONE DE DEPOSE
KISS & RIDE
TAXI

4. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte Locquenghienstraat 21
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
PARKINGS

5. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte kruispunt De Witte de Haelenstraat / Nieuwpoortlaan-Negende
Linielaan
PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET
PARKINGS

6. Plaatsing van een omleggingspijl F41 ter hoogte kruispunt Zwarte Lievevrouwstraat / Joseph Plateaustraat /
Melsensstraat
ZONE DE DEPOSE
KISS & RIDE
TAXI

Artikel 13
De verkeerssituatie van de Stormstraat wordt gewijzigd ter hoogte van het kruispunt KEIZERINLAAN /
COLLEGIALESTRAAT / DE BERLAIMONTLAAN.
Daartoe worden twee (2) aanwijzingsborden F79bis geplaatst ter hoogte van het kruispunt KEIZERINLAAN /
LOKSUMSTRAAT en KEIZERINLAAN / COLLEGIALESTRAAT / DE BERLAIMONTLAAN met volgende
informatie:

MODIFICATION DE CIRCULATION
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GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE

Uitgezonder fietsen / Bus / Taxi

A partir de 26/11/2021
Vanaf 26/11/2021

Om de verkeersdoorstroming ter hoogte van de Keizerinlaan te verbeteren worden twee aanwijzingsborden F17
opgesteld ter hoogte kruispunt KEIZERINLAAN / LOKSUMSTRAAT met aanduiding van de voorbehouden rijbanen
voor BUS / TAXI / FIETS en doorgaand verkeer.

Ter hoogte van de Collegialestraat wordt een aanwijzingsbord F79bis geplaatst met volgende informatie:

MODIFICATION DE CIRCULATION
GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE

Uitgezonderd fietsen

A partir de:
Vanaf: 26/11/2021

Ter hoogte van huisnummer Stormstraat 26 wordt een verkeersbord C3 geplaatst met aanvullend onderbord Excepté
Circulation locale – Uitgezonderd plaatselijk verkeer en aanwijzingsbord F79bis :
PARKINGS ACCESSIBLE / BEREIKBAAR

Ter hoogte van huisnummer de Berlaimontlaan 2 wordt een verkeersbord C31b geplaatst met aanvullend onderbord
Excepté Circulation locale – Uitgezonderd plaatselijk verkeer

Artikel 14.
Reservering van parkeerzones voor de voertuigen nodig voor de montage / démontage van het Groot Rad:
STEENKOOLKAAI, Parkzijde, tegenover de huisnummers 6 tot 10 van 17/11/2021 tot 21/11/2021 en van 03/01/2022
tot 06/01/2022.

Reservering van parkeerzones voor de woonwagens van het Groot Rad.

SCHUITENKAAI, Parkzijde, tegenover de huisnummers 6 tot 8 van 07/11/2021 tot 07/01/2022.

Aldus beraadslaagd in zitting van 18/11/2021

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

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Philippe Close (s)

Bijlagen:

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer.-FR.

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer.-NL.
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