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Catherine FRANCOIS, Vincent HENDERICK, Maria NOVALET, Alain MARON, Jean SPINETTE,
Hassan ASSILA, Rodolphe d'UDEKEM d'ACOZ, Victoria VIDEGAIN SANTIAGO, Yvan BAUWENS,
Khalid MANSOURI, Catherine MORENVILLE, Eva LAUWERS, Véronique Gailly, Klaas LAGROU,
Mohssin EL GHABRI, Christophe SOIL, Bernard GUEU TOUNA, Michel LIBOUTON, Hassan
OUIRINI, Vagelinna MAGLIS, Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Victoria DE VIGNERAL, Myriem AMRANI, Pedro CALDEIRINHA RUPIO, Barbara DE RADIGUÉS
DE CHENNEVIÈRE, Elsa BAILLY, Anne MORIN, Aziz ALBISHARI, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 26.05.16

#Onderwerp : Mobiliteit. Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen.#

Openbare zitting

Mobiliteit en planning

De Gemeenteraad,
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 tot bepaling van de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
 
Gelet op artikel 117, 119 en 135, §2.1° van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op het aanvullende algemene reglement voor de Politie van het wegverkeer ;
 
Gelet op de Ordonnantie van 3 april donderdag 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 
Overwegende dat  als gevolg van de herinrichting van de Paul Dejaerlaan aan onderhavig reglement
volgende wijzigingen moeten worden aangebracht;
 
BESLIST :
 
Het aanvullende algemeen reglement als volgt te wijzigen :
 
    1.   Wijzigen van artikel 1B (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):
 
"Maurice Van Meenenplein, oneven zijde: van de Adolphe Demeurlaan naar de Savoiestraat",
 
wordt vervangen door:
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"Maurice Van Meenenplein, oneven zijde: van de Adolphe Demeurlaan naar de Savoiestraat, tussen het
gebouw met het nummer 1 en het gebouw met het nummer 5A";
 
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord C1, aangevuld met bord M2, evenals verkeersbord
F19 aangevuld met bord M4.
 
     2.   Toevoegen aan artikel 1:
D. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en rijstrook
zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor trams en fietsers:
 
-          Paul Dejaerlaan, van de Adolphe Demeurlaan naar de Bareel;
 
-          Maurice Van Meenenplein (aan de zijde met de gebouwen met oneven nummers), van het gebouw
met het nummer 7, naar de Savoiestraat;
 
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersbord C1, aangevuld met bord M2, evenals verkeersbord
F18, aangevuld met de vermelding "Tram" en het fietslogo;
 
.   3.    Toevoegen aan artikel 2 :
 
De toegang is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, tot de onderstaande wegen) :
 
-          op de eigenlijke site aan het Maurice Van Meenenplein;
 
                De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3.
 
     4.   Schrappen in artikel 8.A 1) (het is verboden om links af te slaan) :
 
-          van de Adolphe Demeurlaan, naar het Maurice Van Meenenplein (aan de zijde met de gebouwen met
oneven nummers);
 
     5.   Toevoegen aan artikel 8.A 1) (het is verboden om links af te slaan, behalve eventueel voor fietsers) :
 
-          van de Adolphe Demeurlaan naar de Paul Dejaerlaan, behalve voor fietsers;
 
                De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C31, aangevuld
eventueel met bord M2.
 
     6.   Toevoegen aan artikel 8.A 2) (het is verboden om rechts af te slaan, behalve eventueel voor fietsers):
 
-          van de Adolphe Demeurlaan naar de Paul Dejaerlaan, behalve voor fietsers;
 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C31, aangevuld eventueel met
bord M2.
 
    7.      Toevoegen aan artikel 11.1 (een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen met
verkeersborden D1, behalve eventueel voor fietsers):
 
-          straat zonder naam (uitrit parking voor het Stadhuis) naar het Maurice Van Meenenplein (aan de zijde
met de gebouwen met oneven nummers), links, behalve voor fietsers;
 
-          Paul Dejaerlaan, naar de Adolphe Demeurlaan, rechts, behalve voor fietsers;
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-          Maurice Van Meenenplein (aan de zijde met de gebouwen met oneven nummers), ter hoogte van het
huizenblok dat de eigen bedding van de weg scheidt, rechts;
 
                De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden D1, aangevuld
eventueel met bord M2.
 
      8.      Toevoegen aan artikel 18.F (oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de
volgende plaatsen):
 
-          Maurice Van Meenenplein
              ter hoogte van het gebouw met het nummer 9A (1);
              ter hoogte van de kruispunten met de Adolphe Demeurlaan, aan beide zijden van het plein (2);
              ter hoogte van de kruispunten met de Savoiestraat, aan beide zijden van het plein (2);
 
-          Paul Dejaerlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Bareel (1);
 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, conform art.
76.3 van het KB.
 
      9.       Wijzigen van artikel 18.F (oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende
plaatsen):
 
-          "Savoiestraat ter hoogte van het Maurice Van Meenenplein (aan de zijde met de gebouwen met
oneven nummers)" (2)
 
wordt vervangen door:
 
"Savoiestraat ter hoogte van het Maurice Van Meenenplein, aan beide zijden van het plein (4)";
 
-          "Adolphe Demeurlaan ter hoogte van het Maurice Van Meenenplein (even zijde) (1)"
 
wordt vervangen door:
 
"Adolphe Demeurlaan ter hoogte van het Maurice Van Meenenplein (oneven zijde) (1)"
 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, conform art.
76.3 van het KB.
 
     10.   Toevoegen aan artikel 19 (Parkeren is verboden op de volgende wegen of stukken wegen:
 
-          Paul Dejaerlaan
ter hoogte van het gebouw met het nummer 3, over een afstand van 12 meter, van maandag tot vrijdag van
08.00 tot 18.00 uur;
ter hoogte van het gebouw met het nummer 24, over een afstand van 15 meter, van maandag tot vrijdag van
08.00 tot 18.00 uur;
 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden El, eventueel aangevuld met een onderbord met de
beperkende bemerking;
 
      11.  Schrappen van artikel 22.III (Het parkeren is op de volgende plaatsen voorbehouden voor bepaalde
categorieën voertuigen):
 
-          "Taxi's": ter hoogte van de gebouwen met de nummers 8 tot 16, Paul Dejaerlaan, over een afstand van
25 meter;
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      12.   Toevoegen aan artikel 22.III (Het parkeren is op de volgende plaatsen voorbehouden voor bepaalde
categorieën voertuigen):
 
-          "Gehandicapten": Paul Dejaerlaan
    ter hoogte van het gebouw met het nummer 26, over een afstand van 6 meter;
                      ter hoogte van het gebouw met het nummer 28, over een afstand van 6 meter;
 
-          "Taxi's": Paul Dejaerlaan, ter hoogte van het gebouw met het nummer 7, over een afstand van 10
meter;
 
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met vermelding
van de categorie van de voertuigen.

29 stemmers : 27 positieve stemmen, 2 negatieve stemmen.
Nee : Vincent HENDERICK, Hassan OUIRINI.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Schepen-Voorzitter,

Carlo LUYCKX
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