 







Organisation

Organisatie

Service juridique et Secrétariat des Assemblées

Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen

Service juridique

Juridische dienst

ID Dossier: 2360175
ID Farde e-Vergaderingen: 2373712
ID Besluit: 3233512

Nr DO/PV : 2
Besluit - College van13/11/2020

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. HELLINGS, M. dhr. DHONDT, M. dhr.
MAINGAIN, 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:

JD.48927/LC.- Ter Kamerenbos.- Tijdelijke Politieverordening.- Situatie na 16/11/2020.

Het College van Burgemeester en Schepenen,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer bepaald artikel 130bis ;
Gelet op de tijdelijke politieverordeningen van 3/9/2020 en 10/9/2020 met betrekking tot het wegverkeer in het Ter
Kamerenbos – Testfase vanaf 14/09/2020;
Gelet op de beschikking van 12 november 2020 van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel
(Rolnummer 2020/120/C);
Overwegende dat de voormelde beschikking van de rechtbank het volgende bepaalt (vrije vertaling): “Wij veroordelen
de Stad, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, om alle maatregelen te nemen die ze
nuttig acht om een einde te maken aan de schijnbaar onwettelijke situatie met betrekking tot de afsluiting voor het
wegverkeer van zogenaamde “zuidlus” van het Ter Kamerenbos, terwijl evenwel de doorgang van bus 41 van de
MIVB, prioritaire voertuigen, georganiseerd transport voor mindervaliden en schoolbussen werd toegelaten, en dit,
binnen een maximale termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening van de huidige verordening
[…]”
Overwegende dat het als gevolg van de voormelde beschikking van de rechtbank, en onverminderd een eventueel
beroep, aangewezen is om terug te keren naar de situatie zoals zij bestond voor de testfase die werd ingesteld door de
voormelde politieverordeningen;
Overwegende echter dat, om de veiligheid van het wegverkeer te garanderen en om de bevoegde diensten van de Stad
Brussel toe te laten om de wijzigingen, aangebracht door de voormelde politieverordeningen, te verwijderen
(wegmarkeringen, paaltjes, wegversperringen), dienen de maatregelen die werden ingesteld door de voormelde
politieverordeningen te worden verlengd voor een korte overgangsperiode tot en met 29 november 2020, die kan
verlengd worden voor 15 bijkomende dagen ;
BESLUIT :
Artikel 1 :
De maatregelen ingevoerd door de tijdelijke politieverordeningen van 3/9/2020 en 10/9/2020 met betrekking tot het
wegverkeer in het Ter Kamerenbos – Testfase vanaf 14/09/2020, te verlengen, overeenkomstig het bijgevoegde plan,
zijnde :
- Verkeer toelaten in twee richtingen op de Dianalaan, tussen de Louisalaan en de Belle Alliancelaan, met één rijstrook
in de noord-zuidrichting en twee rijstroken in de zuid-noordrichting;
- Een eenrichtingsfietspad voorzien op de Dianalaan, tussen de Louisalaan en de Belle Alliancelaan, in
noord-zuidrichting;
- Ter hoogte van de betrokken kruispunten, voorsorteerstroken aanbrengen;
- Parallel parkeren behouden op straat, aan de kant van het park;
- Parkeerruimtes voorzien op de Dianalaan, tussen Gespanhoek en de Melkerijlaan en op de Floralaan, tussen de
Melkerijlaan en de Zoomlaan (met toegang via de Zoomlaan);
- De zogenaamde “zuidlus” afsluiten voor het wegverkeer, waarbij evenwel de doorgang van bus 41 van de MIVB en
schoolbussen wordt toegelaten;
- De zogenaamde “noord-westlus” afsluiten voor het wegverkeer, tussen de Melkerijlaan en de Floralaan;
- De Melkerijlaan afsluiten voor het wegverkeer;
- In afwijking van de voormelde maatregelen, alle straten van het Ter Kamerenbos afsluiten voor het wegverkeer op
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zondag;
- Het hele bos is te allen tijde toegankelijk voor prioritaire voertuigen.
Artikel 2:
De maatregelen voorzien in artikel 1 van de huidige verordening treden in werking op 16 november 2020 en zijn van
toepassing tot en met 29 november 2020. Huidige verordening kan verlengd worden voor 15 bijkomende dagen.
Aldus beraadslaagd in zitting van 13/11/2020
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

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

Bijlagen:
Plan
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