
      

 

 
Gemeenteraad van 22 december 2022 

 
Mobiliteit - Politie van het wegverkeer - Aanvullend algemeen reglement - Wijzigingen 
 
De Raad, 
  
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
Gelet op artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
  
Gelet op artikel 60 e.v. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
  
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van verkeerstekens; 
  
Gelet op de burgerlijke interpellatie in zitting van 24/11/2022 betreffende de status van de 
Villaverkeersplateau; 
  
Overwegende dat de gemeente Sint-Gillis van plan is om meer rustige gebieden aan te bieden; 
  
Overwegende dat het profiel van de rijweg, die vlak is, tussen de Villalaan, de Garibaldistraat en 
de Cluysenaarstraat, reeds verenigbaar is met de instelling van een woonerf; 
  
Get op de sluiting van deze afdeling “Villaplateau” gedurende 3 zomers op rij: 

 Van 16 tot 31 augustus 2020 in het kader van “Summer in Brussels “; 

 Van 16 tot 30 augustus 2021 in het kader van “Brussel in vakantie”, gewestelijke 

projectoproep; 

 Van 22 tot 28 augustus 2022: “Brussel in vakantie”; 

Gelet op het politieadvies inzake de inrichting van een woonerf op het verkeersplateau in de 
Villalaan; 
  
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; 
  
Besluit: 
  
Nieuwe voorschriften: 
  
Artikel 6 : Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen) 
Art.6.3. Afgebakende parkeerplaatsen 

 Art.6.3.1. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende 

plaatsen overlangs. 

Villalaan, tussen Garibaldistraat, Cluysenaarstraat en Alsembergsesteenweg, op beide kanten, 
over een afstand van 16 meter. 
  
Artikel 7: Openbare wegen met een bijzonder statuut 



      

 

  
Art.7.1. Erven en woonerven 

 Art.7.1.1. Een woonerf wordt ingesteld op de volgende plaatsen. 

Op het verkeersplateau van de Villalaan tussen de Garibaldistraat, Cluysenaarstraat en 
Alsembergsesteenweg. 
  
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b. 

 


