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GOOD MOVE.- Reglement toegangsmodaliteiten : «zone beperkte toegang», «schoolstraat», «filter -
verboden toegang».

De Gemeenteraad,

Gezien het besluit van het College van 10.02.2022 en van de Gemeenteraad van 21.02.2022 tot goedkeuring van het actieplan voor
de Vijfhoekmaas, met inbegrip van het verkeersschema dat voorziet in omkering van verkeersrichtingen, eenrichtingsstraten en
filters die het verkeer op bepaalde plaatsen beperken ;

Overwegende dat het College van 10.02.2022 de voorstellen voor filters heeft goedgekeurd die het mogelijk maken de doorgang van
bepaalde voertuigen op bepaalde plaatsen te beperken door het plaatsen van paaltjes, ANPR-camera's of vast meubilair ;

Overwegende dat de categorieën die toegang hebben tot de verschillende filters het voorwerp moeten uitmaken van een gemeentelijk
reglement ;

Gezien het besluit van het College van 2 april 2015 tot goedkeuring van het geconsolideerde document waarin de regels en
modaliteiten voor de toegang tot de voetgangerszone worden gespecificeerd ;

Gezien het besluit van het College van 24.02.2022 om de schoolstraat Dageraadstraat te bestendigen ;

Overwegende dat de bijgevoegde reglementen derhalve betrekking hebben op de volgende straten en stukken (zie kaart) :
- Zone beperkte toegang :
o Hoogstraat, tussen de straten Stevens en Cellebroersstraat (1-23/2-24) ,
o Groot Eiland, tussen Zespenningenstraat en Fontainasplein (70-84) ,
o Fontainasplein, tussen Groot Eiland en Anderlecht (09-11) ,
o Vlaamsesteenweg, tussen Léon Lepagestraat en Nieuwpoortlaan (103/201-114/176),
o Sleutelstraat (volledig),
o Oppemstraat, tussen Vlaamsesteenweg en Locquenghienstraat (1-25b-2-32) ,
o Broekstraat, tussen parking ziekenhuis en Kruidtuinlaan (119-114-118).

- Schoolstraat :
o Dageraadstraat (volledig),
o Rijkeklarenstraat, tussen Sint-Kristoffelsstraat en Arteveldestraat ( nr. 27-53/30).

- Filter verboden toegang :
o Kapellestraat, tussen Keizerslaan en Kapellemarkt (21) ,
o Congresstraat, tussen Onderrichtsstraat en Drukpersstraat (33-33A) ,
o Koningsstraat, tussen Leuvensewe en Wetstraat (1-7/76-80) ,
o Jonkersstraat, gedeeltelijk.

Gezien de uitbreidingen van de voetgangerszone die gepland zijn op de volgende locaties :
o Hallenstraat (volledig),
o Kiekenmarkt, tussen Hallenstraat en Zwarte Lievevrouwstraat (1-9/2-10),
o Oud Korenhuisplein (volledig),
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o Villersstraat,
o Rozendal,
o Eikstraat (volledig),
o Stoofstraat, tussen Eikstraat en Cellebroersstraat (59-81/50-60),
o Mussenstraat , tussen Zuidstraat en Stoofstraat (11-25/10-20),
o Vander Elststraat (volledig).

BESLUIT :

1. Goedkeuring van het gemeentelijk reglement betreffende de schoolstraten.
2. Goedkeuring van het gemeentelijk reglement betreffende de zone beperkte toegang.
3. Goedkeuring van het gemeentelijk reglement betreffende het filter – verboden toegang.

Bijlagen :
Toegangsreglement voor filters (verboden toegang) uitgerust met ANPR-camera's van de Stad Brussel NL (Raadpleegbaar op het
Toegangsreglement tot de schoolstraten van de Stad Brussel NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Toegangsreglement tot de zones met beperkte toegang van de Stad Brussel NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/23-05-2022s/23%2005%202022%20OJ%20point_punt%20(052)/052_Toegangsreglement%20voor%20filters%20(verboden%20toegang)%20uitgerust%20met%20ANPR-camera's%20van%20de%20Stad%20Brussel%20NL.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/23-05-2022s/23%2005%202022%20OJ%20point_punt%20(052)/052_Toegangsreglement%20tot%20de%20schoolstraten%20van%20de%20Stad%20Brussel%20%20NL.pdf
file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/23-05-2022s/23%2005%202022%20OJ%20point_punt%20(052)/052_Toegangsreglement%20tot%20de%20zones%20met%20beperkte%20toegang%20van%20de%20Stad%20Brussel%20%20NL.pdf

