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Hoofdstuk I. - Verkeersverbod en -beperking.
Artikel 1. Verboden rijrichting
1. Verboden rijrichting (algemene richtlijnen) (C1 - F19)
Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en op
het baanvak zoals aangegeven op deze wegen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bevrijders Square, vanaf de Maasstraat tot de Jubelfeestlaan;
Bevrijders Square, vanaf de Jubelfeestlaan tot aan de Vandernootstraat;
Leiestraat, vanaf de Steenweg op Jette tot de Belgicalaan;
Jennartstraat, vanaf Leopold II laan tot de Hovenierstraat;
Piersstraat, vanaf Adolphe Lavalée straat tot de Ribaucourtstraat;
Ribaucourtstraat, vanaf Leopold II laan tot de Pastorijstraat; (afschaffing september 2018)
Deken Fierens straat, vanaf de Koorstraat tot de Engelsestraat;
Parelstraat, vanaf de Merchtemsesteenweg tot de Cinemastraat;
Waterpasstraat, vanaf de Briefdragerstraat tot de Parelstraat;
Cinemastraat, vanaf de Parelstraat tot de Gentsesteenweg;
Vierwindenstraat, vanaf de Delaunoystraat tot de Gentsesteenweg;
Moortebeekstraat, vanaf de Serenadestraat tot de Palokestraat.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 en F19.
2. Verboden rijrichting behalve voor fietsers (C1 - F19 met picto)
Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en het
baanvak zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers:
1.
Bouvierstraat, vanaf de Picardstraat tot de Van Meyelstraat;
2.
Opzichterstraat, vanaf de Ribaucourtstraat tot de Havenlaan;
3.
Mexicostraat, vanaf de Leopold II laan tot de Opzichterstraat;
4.
Gabrielle Petitstraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Jean Dubrucqlaan;
5.
François Musstraat, vanaf de Jean Dubrucqlaan tot de Jubelfeestlaan;
6.
Edmond Van Cauwenberghstraat, vanaf de Rotterdamstraat tot de Beligcalaan;
7.
Edmond Van Cauwenberghstraat, vanaf de Maasstraat tot de Beligcalaan;
8.
Henri Hollevoetlaan, vanaf de Edmond Van Cauwenberghstraat tot de Jubelfeestlaan;
9.
Bevrijders Square, vanaf de Vandernootstraat tot de Haeckstraat;
10.
Vandernootstraat, vanaf de Opzichterstraat tot de Bevrijders Square;
11.
Julien Hanssenslaan, vanaf de Pierre Victor Jacobsstraat tot de Jubelfeestlaan;
12.
Michel Zwaabstraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Pierre Victor Jacobsstraat;
13.
Pierre Victor Jacobsstraat, vanaf de Opzichterstraat tot de Vanderstichelenstraat Michel Zwaabstraat ;
(wijziging september 2018)
14.
Ourthestraat, vanaf de Leopold II straat tot de Jubelfeestlaan;
15.
Steenweg op Jette, vanaf de Haeckstraat tot de Vandernootstraat;
16.
Hoopstraat, vanaf de Leopold II laan tot de Adolphe Lavalléestraat;
17.
Adolphe Lavalléestraat, vanaf de Koorstraat tot de Courtoisstraat;
18.
Adolphe Lavalléestraat, vanaf de Koorstraat tot de Piersstraat;
19.
Koorstraat, vanaf de Deken Fierens straat tot de Leopold II laan;
20.
Courtoisstraat, vanaf de Adolphe Lavalléestraat tot de Beekstraat;
21.
Werkhuizenstraat, vanaf de Beekstraat tot het Saincteletteplein;
22.
Korte Courtoisstraat, vanaf de Courtoisstraat tot de Werkhuizenstraat;
23.
Beekstraat, vanaf de Courtoisstraat tot de Koorstraat;
24.
Beekstraat, vanaf de Courtoisstraat tot de Marokijnstraat;
25.
Koolmijngraversstraat, vanaf de Koolmijnenkaai tot de Beekstraat;

26.
Groene Hondstraat, vanaf de Beekstraat tot de Toekomststraat;
27.
Marokijnstraat, vanaf de Voorspoedstraat tot de Hélène Ryckmansstraat;
28.
Voorspoedstraat, vanaf de Toekomststraat tot de Sint-Maria straat;
29.
Engelsestraat, vanaf de Marokijnstraat tot de Deken Fierensstraat;
30.
Deken Fierensstraat, vanaf de de Ribaucourtstraat tot de Beekstraat;
31.
Deken Adriaensstraat, vanaf het Sint-Jan-Baptist voorplein tot de Deken Fierensstraat;
32.
Sint-Jan-Baptist voorplein, vanaf de de Ribaucourtstraat tot de Deken Adriaensstraat;
33.
Hovenierstraat, vanaf de Piersstraat tot de de Ribaucourtstraat;
34.
Mommaertsstraat, vanaf de Pastorijstraat tot de Piersstraat;
35.
Eugène Laermansstraat, vanaf de de Ribaucourtstraat tot de Mommaertsstraat;
36.
Pastorijstraat, vanaf de Steenweg op Merchtem tot het Sint-Jan-Baptist voorplein;
37.
Steenweg op Merchtem, vanaf de Pastorijstraat tot de Sint-Juliaanstraat; (afschaffing juni 2015)
38.
Tazieauxstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Steenweg op Merchtem;
39.
Berchemstraat, vanaf de Tazieauxstraat tot de Piersstraat;
40.
Sint-Jozefstraat, vanaf de Steenweg op Merchtem tot de Schoolstraat;
41.
Bonneviestraat, vanaf de Schoolstraat tot de Steenweg op Merchtem;
42.
Schoolstraat, vanaf het Sint-Jan-Baptist voorplein tot de Gentsesteenweg;
43.
Sint-Mariastraat, vanaf de Darimonstraat tot de Graaf van Vlaanderenstraat;
44.
Darimonstraat, vanaf de Sint-Mariastraat tot de Toekomststraat;
45.
Haubrechtsstraat, vanaf de Toekomststraat tot het Meelfabrieksplein;
46.
Vandermaelenstraat, vanaf de Gemeenteplaats tot de Koolmijnenkaai;
47.
Edmond de Grimberghestraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Wissenstraat;
48.
Zwart Paardstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot nr 19;
49.
Schippersstraat, vanaf de Zwart Paardstraat Brunfautstraat tot de Henegouwenkaai; (wijziging
september 2018)
50.
Finstraat, vanaf de Fernand Brunfautstraat tot de Sint-Maartenstraat;
51.
Finstraat, vanaf de Ransfortstraat tot de Sint-Maartenstraat;
52.
Sint-Maartenstraat, vanaf de Finstraat tot de Evariste Pierronstraat;
53.
Ransfortstraat, vanaf de Delaunoystraat tot de Gentsesteenweg;
54.
Evariste Pierronstraat, vanaf de Sint-Maartenstraat tot de Ransfortstraat;
55.
Evariste Pierronstraat, vanaf de Sint-Maartenstraat tot de Henegouwenkaai;
56.
Verrept-Dekeyserstraat, vanaf de Ransfortstraat tot de Olifantstraat;
57.
Van Male de Ghorainstraat, vanaf de Vierwindenstraat tot de Paalstraat;
58.
Kolomstraat, vanaf de Ransfortstraat tot de Vierwindenstraat;
59.
Paalstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Olifantstraat;
60.
Paalstraat, vanaf de Zeepziederijstraat tot de Olifantstraat;
61.
Zeepziederijstraat, vanaf de Vierwindenstraat tot de Paalstraat;
62.
Olifantstraat, vanaf de Paalstraat tot de Delaunoystraat;
63.
Ransfortstraat, vanaf de Delaunoystraat tot de Ninoofsesteenweg;
64.
Onafhankelijkheidsstraat, vanaf de Ninoofsesteenweg tot de Vanderdussenstraat;
65.
Onafhankelijkheidsstraat, vanaf de Kempenstraat tot de Vanderdussenstraat;
66.
Onafhankelijkheidsstraat, vanaf de Kempenstraat tot de Groeninghestraat;
67.
Albert Vanderkinderestraat, vanaf de Vierwindenstraat tot de Isidoor Teirlinckstraat;
68.
Wissenstraat, vanaf de Edmond de Grimberghestraat tot de Kortrijkstraat;
69.
Menenstraat, vanaf de Oostendestraat tot de Gentsesteenweg;
70.
Kempenstraat, vanaf de Delaunoystraat tot de Onafhankelijkheidsstraat;
71.
Kempenstraat, vanaf de Jean-Baptiste Decockstraat tot de Onafhankelijkheidsstraat;
72.
Henri De Saegherstraat, vanaf de Onafhankelijkheidsstraat tot de Jean-Baptiste Decockstraat;
73.
Van Malderstraat, vanaf de Vierwindenstraat tot de Alphonse Vandenpeereboomstraat;
74.
Lessenstraat, vanaf de Edmond Bonehillstraat tot de Alphonse Vandenpeereboomstraat;
75.
Verheydenstraat, vanaf de Sylvain Denayerstraat tot de Ninoofsesteenweg;
76.
De Bonnestraat, vanaf de Mariemontkaai tot de Nicolas Doyenstraat;
77.
Heyvaertstraat, vanaf het Driehoekplein tot de Schipstraat;
78.
Schipstraat, vanaf de Nijverheidskaai tot de Heyvaertstraat;
79.
Liverpoolstraat, vanaf de Chemicusstraat tot de Heyvaertstraat;
80.
Fuchsiasstraat, vanaf de Normandiëstraat tot de Karreveldlaan;
81.
Klokbloemenstraat, vanaf de Karreveldlaan tot de Paruckstraat;
82.
Célidéestraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Paruckstraat;
83.
Begijnenstraat, vanaf de Reimond Stijnsstraat tot de Brigade Pironlaan;
84.
Jean-Baptiste Janssenstraat, vanaf de Jules Delhaizestraat tot de De Rudderstraat;
85.
Jules Delhaizestraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Jean-Baptiste Janssenstraat;
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Jules Vieujantstraat, vanaf de Osseghemstraat tot de Eugène Degorgestraat;
Jules Vieujantstraat, vanaf de Edmond Machtenslaan tot de Eugène Degorgestraat;
Akkoordstraat, vanaf de Eugène Degorgestraat tot de Edmond Machtenslaan;
Melodiestraat, vanaf de Akkoordstraat tot het Leeuweriksliedplein;
Eugène Degorgestraat, vanaf de Jules Vieujantstraat tot de Akkoordstraat;
Eugène Degorgestraat, vanaf het Leeuweriksliedplein tot de Akkoordstraat;
Pierre-Jean Demessemaekerstraat, vanaf de Osseghemstraat tot het Leeuweriksliedplein;
Leeuweriksliedplein, vanaf de Edmond Machtenslaan tot de Eugène Degorgestraat;
Klimopstraat, vanaf de Gulden Bodemstraat tot de Osseghemstraat;
Ostendaelstraat, vanaf de de Osseghemstraat tot de Gulden Bodemstraat;
Duydellestraat, vanaf de Gulden Bodemstraat tot de Osseghemstraat;
Kindergelukstraat, vanaf de Gulden Bodemstraat tot de Edmond Machtenslaan;
Gulden Bodemstraat, vanaf het Leeuweriksliedplein tot de Kindergelukstraat;
Gulden Bodemstraat, vanaf de Brigade Pironlaan tot de Kindergelukstraat;
Henri Nogentstraat, vanaf de Begijnenstraat tot de De Koninckstraat;
Dokter Charles Beudinstraat, vanaf de Reimond Stijnsstraat tot de Henri Nogentstraat;
Joseph Diongestraat, vanaf nr 4 tot de Bruggestraat;
Joseph Diongestraat, vanaf nr 27 tot nr 44;
Begijnenstraat, vanaf de Mirtenlaan tot de Armand De Saulnierstraat;
Armand De Saulnierstraat, vanaf de Begijnenstraat tot de Potaerdegatstraat;
Potaerdegatstraat, vanaf de Armand De Saulnierstraat tot de Begijnenstraat;
Joseph Lemairestraat, vanaf de de Carl Requettelaan tot de Korenbeekstraat;
Edmond Candrieslaan, vanaf de Korenbeeklaan tot de Carl Requettelaan;
Korenbeekstraat, vanaf de Bruggestraat tot de Edmond Candrieslaan;
Louis Corhaystraat, vanaf de Potaerdegatstraat tot de Gentsesteenweg;
Jean Verbieststraat, vanaf de Potaerdegatstraat tot de Mirtenlaan;
Joseph Genotstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Auguste Van Zandestraat;
Dolfijnenstraat, vanaf de Tamariskenlaan tot de Landmeterstraat;
Dilbeekstraat, vanaf nr 92 tot de Ninoofsesteenweg;
Edmond Machtenslaan, vanaf de Zaadstraat tot de Dilbeekstraat;
Edmond Machtenslaan, vanaf het kruispunt gelegen tussen het Albertpark en de Edmond Machtens
square;
Melkerijstraat, vanaf de Ninoofsesteenweg tot de Dilbeekstraat;
Levallois-Perretstraat, vanaf de Missionnarissenlaan tot Scheutboschstraat;
Hoffelijkheidstraat, vanaf de Ninoofsesteenweg tot de Minnezangerslaan;
Pastorijstraat, vanaf de Cavatinestraat tot de Louis Mettewielaan;
Aubadestraat, vanaf de Menuetstraat tot de Louis Mettewielaan;
Menuetstraat, vanad de Idyllestraat tot de Aubadestraat;
Idyllestraat, vanaf de Louis Mettewielaan tot de Menuetstraat;
Palokestraat, vanaf de Madrigalstraat tot de Ninoofsesteenweg;
Van Souststraat, vanaf de Agronomestraat tot de Virgilestraat;
Van Souststraat, vanaf de Prosper Henri Devosstraat tot de Virgilestraat;
Le Lorrainstraat, vanaf de Bouvierstraat tot de Ribaucourtstraat;
Le Lorrainstraat, vanaf de Vandenboogaerdestraat tot de Ribaucourtstraat;
Van Meyelstraat, vanaf de Havenlaan tot de Ribaucourtstraat;
Ulensstraat, vanaf de Havenlaan tot de de Ribaucourtstraat;
Ulensstraat, vanaf de de Ribaucourtstraat tot de Vandenboogaerdestraat;
Laekenveldstraat, vanaf de Vanderstichelenstraat tot de Rotterdamstraat;
Vandneboogaerdestraat, vanaf de Picardstraat tot de Le Lorrainstraat; (afschaffing september 2015)
baanvakken gelegen tussen de gebouwen met nrs 48 tot 52, Jean Baptiste-Decockstraat en op het
nr 137, Vierwindenstraat; vanaf nummer 137 – 141, Vierwindenstraat te 48 – 52, Jean Baptiste
Decockstraat;
baanvakken gelegen tussen de nummers 143 – 145 en 137 – 141, Vierwindenstraat, vanaf
het nummer 143 – 145 tot 137 – 141;
Charles Malisstraat, vanaf de de Koninckstraat tot de Van Kalckstraat;
Opzichterstraat, vanaf de Mexicostraat tot de Vandenboogaerdestraat;
Samberstraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Rotterdamstraat;
Rotterdamstraat, vanaf de Laekenveldstraat tot de Scheldestraat;
Pierre Gasséestraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Laekenveldstraat;
Edmond Bonehillstraat, vanaf de Alphonse Vandenpeereboomstraat tot de Vierwindenstraat;
Pierre Van Humbeekstraat, vanaf de Alphonse Vandenpeereboomstraat tot de Steenweg op Ninove;
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

161.
162.
163.
164.
2018)
165.
2018)
166.
167.
2018)
168.
169.
170.
171.
172.
2019)
173.
174.
175.

Louis De Gunst, vanaf de Alphonse Vandenpeereboomstraat tot de Edmond Bonehillstraat;
Landmeterstraat, vanaf de Tamariskenlaan tot de Van Kalckstraat;
Kindvriendelijk Huisstraat, vanaf de Carl Requettelaan tot de Elbersstraat;
Carl Requettelaan, vanaf de Tijmlaan tot de Kindvriendelijk Huisstraat;
Vanderstichelenstraat, vanaf de Picardstraat tot de Vandenboogaerdestraat;
Fik Guidonstraat, vanaf de Groot-Bijgaardenstraat tot de Mirtenlaan;
Mommertsstraat, vanaf de Leopold II laan tot de Piersstraat;
Steenweg op Jette, vanaf de Leiestraat tot de Jean Dubrucqlaan;
Engelenbergstraat, vanaf de Steenweg op Jette tot de Houzeau de Lehaiestraat;
De Rooverelaan, vanaf de Edmond Machtenslaan tot de Joseph Baecklaan;
Briefdragerstraat, vanaf de Schoolstraat tot aan de Waterpasstraat;
Edingenstraat, vanaf de Bonnestraat tot de Steenweg op Ninove;
Edingenstraat, vanaf de Bonnestraat tot de Doyen Fierensstraat;
Goede Herderstraat, vanaf de Hoogboschstraat tot de Korenbeekstraat;
Zwarte Vijverstraat, vanaf de Groeninghestraat tot de Menenstraat;
Prinsesstraat, vanaf de Hertogin van Brabantplaats tot de Mariemontkaai;
Jean de la Hoeselaan, van de Marcel Grunerlaan tot de Karreveldlaan;
Jean de la Hoeselaan, van de Mettewielaan tot de Martin Pfeifferlaan, met uitzondering van het
baanvak gelegen tussen het Karreveldpark en het van groen voorzien aangelegd eilandje tot het
kruispunt met de Louis Mettewielaan;
Van Hoegaerdestraat, vanaf de Van Hoegaerdeplaats tot de Schmitzstraat;
Steenweg op Merchtem, vanaf de Bonneviestraat tot de Sint-Juliaanstraat; (toevoeging juni 2015)
Steenweg op Merchtem, vanaf de Bonneviestraat tot de Parelstraat; (toevoeging juni 2015)
Carl Requettelaan, vanaf de Edmond Candrieslaan tot de Joseph Lemairelaan; (toevoeging september
Schoonslaapsterstraat, vanaf de Cavatinestraat tot de Scheutboschstraat; (toevoeging september
Ribaucourtstraat, vanaf de Leopold II laan tot de Pastorijstraat ; (toevoeging september 2018)
Marcel Betbezestraat, vanaf de Eerwaarde Pater Pire tot de Fuchsiasstraat ; (toevoeging september
Eerwaarde Pater Pire, vanaf de Paruckstraat tot de Marcel Betbèze ; (toevoeging september 2018)
Serenadestraat, vanaf de Steenweg op Ninove tot de Moortebeekstraat ; (toevoeging september 2018)
Melpomenestraat, vanaf de Brigade Pironlaan tot de Osseghemstraat; (toevoeging september 2018)
Sint-Jan-Baptistvoorplein, vanaf de Marokijnstraat tot de Toekomststraat; (toevoeging december 2019)
Toekomststraat, vanaf de Groene Hondstraat tot het Sint-Jan-Baptistvoorplein; (toevoeging december
Marokijnstraat, vanaf de Beekstraat tot de Voorspoedstraat; (wijziging december 2019)
Voorspoedstraat, vanaf de Marokijnstraat tot de Toekomststraat; (wijziging december 2019)
Hélène Ryckmansstraat, vanaf de Marokijnstraat tot de Deken Fierensstraat. (wijziging december 2019)

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord C1 aangevuld door het bord M2
alsook F19 aangevuld door het bord M4 en eventueel het verkeersbord D1 en/of het verkeersbord
C31, aangevuld door het bord M2.
3. Verboden rijrichting behalve voor bussen en fietsers (C 1 met vermelding – F17)
Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en rijvak
zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor bussen.
1.
2.
3.

Scheldestraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Rotterdamstraat.
Hertogin van Brabantplaats, van de Manchesterstraat tot de Prinsesstraat.
Birminghamstraat, van de Nicolas Doyenstraat tot de Bonnestraat. (toevoeging juni 2015)

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van het verkeersbord F17 in de
toegelaten richting en het verkeersbord C1 aangevuld door het bord met de vermelding
“Uitgezonderd BUS” en het bord M2.

Artikel 2. Verboden toegang
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1. Verboden toegang in beide richtingen (C3)
De toegang is verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, tot de onderstaande wegen:

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersbord C3.
2. Verboden toegang behalve voor fietsers en plaatselijk verkeer (C3 +
gebruiksmodaliteiten)
De toegang is verboden, behalve voor fietsers en plaatselijk verkeer, op de volgende wegen:
1
2
3
4
5
6
7
8

Grilstraat;
Jean de la Hoeselaan, op de straatstukken gelegen tussen het Karreveldpark en de Karreveldlaan;
Leiestraat;
Madrigalstraat;
Nestelingstraat;
Liverpoolstraat, vanaf de Heyvaertstraat tot de Nijverheidskaai;
Hertoging van Brabantplaats, vanaf nummer 28 tot de Isidoor Teirlinckstraat;
Hertoging van Brabantplaats, vanaf nummer 26 tot Ninoofsesteenweg.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3 aangevuld door
een bord M2 en bijkomend bord met de vermelding: “Plaatselijk verkeer”;
3. Verboden toegang, behalve voor bussen
De toegang is verboden, behalve voor bussen, op de volgende wegen:
1

Joseph Baecklaan, in de zone van de centrale berm met een betonnen bekleding, in de richting
Ninoofsesteenweg;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersbord C3 aangevuld met de
vermelding “Uitgezonderd BUS”
3bis. Verboden toegang, behalve voor bussen en fietsers
De toegang is verboden, behalve voor bussen en fietsers op de volgende wegen:
1
2
3

Jubelfeestlaan, op de doorsteek van de middenberm gelegen op het kruispunt met de Scheldestraat;
Hertoging van Brabantplaats, vanaf de Prinsesstraat tot de Ninoofsesteenweg; (afschaffing september 2018)
Hertoging van Brabantplaats, ter hoogte van het nummer 27. (afschaffing september 2018)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersbord C3 aangevuld met de
borden M2 en debijkomende borden met de vermelding “Uitgezonderd BUS”

4. Verboden toegang, gereserveerd voor speelstraten (C3 + modaliteiten)
De onderstaande plaatsen zijn voorbehouden voor spelen gedurende bepaalde periodes:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C3 voorzien van een onderbord met de
vermelding « speelstraat » en het plaatsen van hekken.
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Artikel 3. Toegang verboden voor (type voertuigen)
De toegang is verboden voor de volgende wegen :
1. bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van
motorfietsen met zijspan (C5)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C5;
2. bestuurders van motorfietsen (C7)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C7;
3. bestuurders van bromfietsen (C9)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C9;
4. bestuurders van rijwielen (C11)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C11;
5. bestuurders van gespannen (C 13)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C13;
6. ruiters (C15)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C15;
7. bestuurders van handkarren (C17)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C17;
8. voetgangers (C19)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C19;
9. voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor
onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een
zadel (C6):
Op het geheel van de gemeente- en gewestwegen van het grondgebied van de gemeente van SintJans-Molenbeek.
Aangepast door de verwijzing naar het bord C6 in te voegen.

Artikel 4. Toegang verboden (beladen toestand)
De toegang tot de onderstaande wegen is verboden voor bestuurders van voertuigen
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1. waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan (C21):
a) 5 Ton:
1
2
3
4
5
6
7

Jean Dubrucqlaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Edmond Machtenslaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Joseph Lemairelaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Jean Verbieststraat (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Mirtenlaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Joseph Genotstraat (uitgezonderd plaatselijk verkeer);
Schippersstraat. (toevoeging december 2019)

b) 3,5Ton (C23)
1
2

Vrijheidslaan; (uitgezonderd plaaatselijk verkeer)
Zwarte Paardstraat Schippersstraat. (ajout septembre 2018) (wijziging december 2019)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C21, aangevuld met een onderbord met
de vermelding “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
2. transport van dingen waarvan het gewicht in geladen toestand het aangeduide
gewicht overschrijdt
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C23, eventueel aangevuld met een
onderbord met de aanduiding van de maximale toegelaten massa.
Bij een uitzondering voor plaatselijk verkeer wordt het onderbord met de aanduiding van het
tonnage aangevuld met de geschikte vermelding.

Artikel 5. Toegang verboden voor autocars (C22)
De volgende weg is verboden voor autocars:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C22.

Artikel 6. Toegang verboden (gevaarlijke goederen)
De volgende weg is verboden voor de voertuigen die:
1. gevaarlijke goederen vervoeren (C24a)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C 24a
2. gevaarlijke, ontvlambare of ontplofbare goederen vervoeren (C24b)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C 24b
3. gevaarlijke goederen vervoeren die watervervuiling kunnen veroorzaken (C24c)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C 24c

Artikel 7. Toegang verboden (maximum afmetingen)
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De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor voertuigen waarvan de afmetingen, lading
inbegrepen, groter zijn dan de aangeduide afmetingen
1. lengte (C25)
a) van meer dan 8 meter
1
2
3
4

Zwart Paardstraat ;
Schippersstraat ;
Cinemastraat ;
Hollevoetstraat. (ajout juin 2015)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C25.
2. breedte (C27)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C27.
3. hoogte (C29)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C29.

Artikel 8. Verboden (af te slaan)
Het is verboden af te slaan :
1. af te slaan (C31)
a) naar links (C31)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31.
b) naar rechts (C31)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C31.
2. rechtsomkeer te maken (C33)
te keren, en dit, tot aan het volgende kruispunt, in de volgende wegen
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C33.

Artikel 9. Verboden in te halen
Het is verboden links een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen in te halen op de
volgende wegen
1. voor iedere bestuurder (C35)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C35; indien het einde van het verbod
niet overeenkomt met een kruispunt wordt dit aangeduid met een verkeersbord C37.
2. voor bestuurders van voertuigen of slepen voor het transport van goederen
12

waarvan de maximum toegelaten massa groter is dan 3.000 kg (C39)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C39; indien het einde van het verbod niet overeenkomt met
een kruispunt wordt dit aangegeven met een verkeersbord C41.

Artikel 10. Snelheidsbeperking (C43)
Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid door het verkeersbord
C43 op de volgende wegen:
Indien het einde van de snelheidsbeperking niet samenvalt met een kruispunt wordt een
verkeersbord C45 geplaatst.

Artikel 11. Cruise control of kruissnelheidsregelaar (C47)
Het is verboden om de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken op de volgende wegen:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden C48; indien het einde van het verbod op
het gebruik van de cruise control of kruissnelheidsregelaar niet samenvalt met een kruispunt wordt
een verkeersbord C49 geplaatst.

Hoofdstuk II. - Verplichte rijrichtingen.
Artikel 12. Instelling van verplichte rijrichting
Een verplichte rijrichting wordt ingesteld op de volgende wegen:
1. door verkeersborden (D1)
2. door verkeersborden (D3)

Artikel 13. Instelling van rondgaand verkeer (D5)
Rondgaand verkeer wordt ingesteld op de volgende plaatsen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

op het kruispunt van de Mahatma Gandhilaan en de Sippelberglaan ;
op het kruispunt van de Vrijheidslaan en de Segherslaan ;
op het kruispunt van de Vrijheidslaan en de Karreveldlaan ;
op het kruispunt van de Edouard Bénèslaan en de Kasteellaan ;
op het kruispunt van de Tamariskenlaan, de Condorlaan en de Zeepaardjesstraat ;
op het kruispunt van de Carl Requettelaan en de Edmond Candrieslaan ;
op het kruispunt van de Ferdinand Elbersstraat, Kindvriendelijk Huisstraat, Korenbeekstraat en de
Hoogboschstraat ;
op het kruispunt van de Palokestraat, van de Madrigalstraat en de Moortebeekstraat ;
op het kruispunt van de Piersstraat en de Gentsesteenweg ;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord D5.

Artikel 14. Fietspad (D7) + toevoeging (M6 – M7)
Een verplicht fietspad wordt ingesteld op de volgende wegen:
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1) zonder bijzondere beperking of verplichting;
2) met verplichting voor bromfiets B;
3) met verbod voor bromfiets B.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord D7 te plaatsen aangevuld met
onderborden M6 of M7.

Artikel 15. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van
voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen van klasse A (D9)
Een deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en
tweewielige bromfietsen klasse A.
1. Edingenstraat, tussen de Steenweg op Ninove en de Bonnestraat, pare kant;
2. Edingenstraat, tussen de Nicolas Doyenstraat en de Bonnestraat, onpare kant.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D9.

Artikel 16. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van
voetgangers en fietsers (D10)
Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietserswordt
ingesteld op de volgende plaatsen.
1

Briefdragerstraat, tussen de Waterpasstraat en de Schoolstraat, pare kant ;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord (D10).

Artikel 17. Verplichte weg voor voetgangers (D11)
Een verplichte weg voor voetgangers wordt ingesteld op de volgende plaatsen.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord (D11).

Artikel 18. Verplichte weg voor ruiters (D13)
Een verplichte weg voor ruiters wordt ingesteld op de volgende plaatsen:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord D13.

Hoofdstuk III. - Voorrangsregime.
Artikel 19. Voorrangsregime
Voorrang wordt verleend
1) door verkeersbord B9
op de volgende wegen
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Het einde van de voorrang op deze trajecten wordt aangegeven door een verkeersbord B11
voorafgegaan door een verkeersbord B13.
2) door verkeersbord B 15
op de volgende wegen:
1.
2.
3.
4.

Jubelfeestlaan;
Brigade Pironlaan;
Joseph Baecklaan, met uitzondering van het kruispunt met de Steenweg op Ninove;
Edmond Machtenslaan, met uitzondering van de kruispunten met Joseph Baecklaan en de Brigade Pironlaan
en met de Louis Mettewielaan.

3) door verkeersbord B1
geplaatst op de toegang tot de volgende ronde punten:
4) door verkeersbord B21
De chauffeurs die geacht zijn voorrang te verlenen zullen geinformaard worden door het
verkeersbord B19
1. Haeckstraat, ter hoogte van het nr 14, voor de bestuurders die zich richting Opzichterstraat begeven;
2. Edouard Bénèslaan, ter hoogte van de nrs 118 en 180, voor de bestuurders die zich richting Auguste Van
Zandestraat begeven;
3. Serenadestraat, ter hoogte van het nr 46, voor de bestuurders die zich richting Sonatinestraat begeven;
4. Serenadestraat, ter hoogte van het nr 30, voor de bestuurders die zich richting Moortebeekstraat begeven.

De bestuurders die voorrang dienen te verlenen worden hierover ingelicht door een verkeersbord
B21.
5) door verkeersbord B22
Op de kruispunten gevormd door de volgende straten:
1. Machtenslaan, Brigade Pironlaan en de Joseph Baecklaan. (afschaffing september 2018)

Hoofdstuk IV. - Kanalisering van het verkeer.
Artikel 20.
1. Verkeersgeleider:
Een verkeersgeleider wordt voorzien op de volgende wegen
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een uitstekende constructie of door de witte markeringen
voorzien in het artikel 77.4. van het K.B.
2. Een verdrijvingsvlak
a) Een verdrijvingsvlak wordt getrokken langs beide zijden van een oprit over het gans
grondgebied van de gemeente:
b) Een verdrijvingsvlak wordt getrokken 5 meter voor de voetpaden in functie van de
configuratie van de plaats
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c) Een verdrijvingsvlak werd getrokken op volgende wegen
1
2
3
4
5
6
7

Joseph Lemairelaan voor de ingang met het gebouw nr2;
Jean de la Hoeselaan voor de ingang met het gebouw nr28;
Jules Vieujantstraat voor en tegenover de ingang van het gebouw nr24;
De Rooverelaan voor het gebouw nr12;
De Rooverelaan voor het gebouw nr20;
De Rooverelaan aan beide kanten, tussen de gebouwen met nrs 16 en 18;
Heyvaertstraat voor de gebouwen met nrs 114 en 116;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met witte markeringen zoals voorzien in het art. 77.4. van het
K.B.
3. Verdeling in rijstroken:
De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende plaatsen:
a) Twee rijstroken:
1. Doorlopende streep
1
2

Wissenstraat, op de verkeersas tussen de Vierwindenstraat en de Kortrijkstraat;
Begijnenstraat, vanaf het nr 178 tot de Louis Mettewielaan.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte markeringen aangebracht conform het artikel 77.1.
van het K.B.
2. Onderbroken streep
3. Naast elkaar getrokken doorlopende en onderbroken streep
b) Drie rijstroken:
1. Doorlopende streep
2. Onderbroken streep
3. Naast elkaar getrokken doorlopende en onderbroken streep
4. Voorsorteringspijlen (F13)
5. Voorsorteringsstroken voor fietsers en tweewielige bromfietsen
Markeringen die de voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen worden aangebracht op de volgende kruispunten:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte markeringen zoals voorzien in het 77.7 van het
K.B.
6. Oversteekplaatsen voor voetgangers
Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende plaatsen:
1.
2.
3.

Alphonse Vandenpeereboomstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg;
Alphonse Vandenpeereboom, ter hoogte van nr 30;
Zwarte Vijverstraat, het kruispunt met de Westplaats;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Westplaats, het kruispunt met de Groeninghestraat;
Groeninghestraat, het kruispunt met de Westplaats;
Westplaats, het kruispunt met de Alphonse Vandenpeereboomstraat;
Westplaats, het kruispunt met de Onafhankelijkheidsstraat;
Onafhankelijkheidsstraat, ter hoogte van het nr 161;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Van Malderstraat;
Alphonse Vandenpeereboom, ter hoogte van nr 52;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Lessenstraat;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Louis De Gunststraat;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Pierre Van Humbeekstraat;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Edmond Bonehillstraat;
Alphonse Vandenpeereboom, het kruispunt met de Ninoofsesteenweg;
Pierre Van Humbeekstraat, het kruispunt met de Ninoofsesteenweg;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Ninoofsesteenweg;
Isidoor Teirlinckstraat, het kruispunt met de Albert Vanderkinderestraat en de Hertogin van Brabantplaats;
Vanderstraetenstraat, het kruispunt met de Hertogin van Brabantplaats;
Hertogin van Brabantplaats, het kruispunt met de Prinsesstraat;
Hertogin van Brabantplaats, het kruispunt met de Manchesterstraat;
Hertogin van Brabantplaats, het kruispunt met de Birminghamstraat;
Hertogin van Brabantplaats, ter hoogte van het nr 27;
Hertogin van Brabantplaats, het kruispunt met de Vanderstraetenstraat;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Onafhankelijkheidsstraat en de Isidoor Teirlinckstraat;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Vanderdussenstraat;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Vier Windenstraat;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Zeepziederijstraat;
Paalstraat, het kruispunt met de Zeepziederijstraat;
Vanderstraetenstraat, het kruispunt met de Onafhankelijkheidsstraat;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Vanderstraetenstraat en de Olifantstraat;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Wissenstraat;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Kempenstraat;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Driehoekplaats;
Lessenstraat, het kruispunt met de Edmond Bonehillstraat;
Onafhankelijkheidsstraat, het kruispunt met de Kempenstraat;
Onafhankelijkheidsstraat, het kruispunt met de Henri de Saegherstraat en de Vanderdussenstraat;
Van Malderstraat, het kruispunt met de Kempenstraat;
Van Malderstraat, het kruispunt met de Henri de Saegherstraat;
Kempenstraat, het kruispunt met de Delaunoystraat;
Kempenstraat, het kruispunt met de Onafhankelijkheidsstraat;
Kempenstraat, het kruispunt met de Van Malderstraat;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Van Malderstraat;
Vier Windenstraat, ter hoogte van nr 137-141;
Vier Windenstraat, ter hoogte van nr 190 C;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Lessenstraat;
Vier Windenstraat, het kruispunt met de Jean-Baptiste Decockstraat en de Albert Vanderkinderestraat;
Jean-Baptiste Decockstraat, het kruispunt met de Henri de Saegherstraat;
Jean-Baptiste Decockstraat, ter hoogte van de assen nr 42-52;
Jean-Baptiste Decockstraat, het kruispunt met de Kempenstraat;
Jean-Baptiste Decockstraat, ter hoogte van de assen nr 137-141;
Nicolas Doyenstraat, het kruispunt met de Ninoofsesteenweg;
Nicolas Doyenstraat, het kruispunt met de Edingenstraat;
de Bonnestraat, het kruispunt met de Nicols Doyenstraat;
de Bonnestraat, het kruispunt met de Edingenstraat;
de Bonnestraat, het kruispunt met de Birminghamstraat;
Manchesterstraat, het kruispunt met de Hertogin van Brabantplaats;
Prinsesstraat, het kruispunt met de Hertogin van Brabantplaats;
Heyvaertstraat, het kruispunt met de Liverpoolstraat;
Schipstraat, het kruispunt met de Nijverheidskaai;
Heyvaertstraat, het kruispunt met de Gosseliesstraat;
Heyvaertstraat, het kruispunt met het Driehoeksplein;
Edmond Van Cauwenberghstraat, het kruispunt met de Belgicalaan;
Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de François Musstraat;
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65. Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de Belgicalaan;
66. Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de Rotterdamstraat ;
67. Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de Gabrielle Petitstraat ;
68. Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de Vlissingenstraat ;
69. Jean Dubrucqlaan, het kruispunt met de Maasstraat ;
70. Jubelfeestlaan, het kruispunt met de François Musstraat ;
71. Jubelfeestlaan, het kruispunt met de Gabrielle Petitstraat ;
72. Jubelfeestlaan, het kruispunt met de Belgicalaan ;
73. Jubelfeestlaan, het kruispunt met de Rotterdamstraat ;
74. Jubelfeestlaan, het kruispunt met de Scheldestraat ;
75. Laekenveldstraat, het kruispunt met de Scheldestraat en de Pierre Gasséestraat ;
76. Scheldestraat, het kruispunt met de Picardstraat ;
77. Laekenveldstraat, het kruispunt met de Picardstraat en de Vanderstichelenstraat;
78. Vanderstichelenstraat, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
79. Julien Hanssenlaan, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
80. Michel Zwaabstraat, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
81. Henri Hollevoetstraat, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
82. Bevrijderssquare, het kruispunt met de Maas-, Vlissingen- en Haeckstraat ;
83. Bevrijderssquare, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
84. Vandernootstraat, het kruispunt met de Bevrijderssquare ;
85. Haeckstraat, ter hoogte van nr 48;
86. Opzichterstraat, het kruispunt met de Haeckstraat ;
87. Opzichterstraat, het kruispunt met Vandernootstraat ;
88. Opzichterstraat, het kruispunt met de Jubelfeestlaan ;
89. Vandernootstraat, het kruispunt met de Leopold II laan;
90. Opzichterstraat, het kruispunt met de Mexicostraat ;
91. Vanderstichelenstraat, het kruispunt met de Mexicostraat ;
92. Opzichterstraat, het kruispunt met de Havenlaan ;
93. Vandenboogaerdestraat, het kruispunt met de Picardstraat ;
94. Vandenboogaerdestraat, het kruispunt met de Le Lorrainstraat ;
95. Vandenboogaerdestraat, het kruispunt met de Vanderstichelenstraat ;
96. Ulensstraat, ter hoogte van het nr 75 ;
97. Le Lorrainstraat, ter hoogte van het nr 92 ;
98. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Ulensstraat ;
99. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Le Lorrainstraat ;
100. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Van Meyelstraat ;
101. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Adolphe Lavalléestraat ;
102. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Hoopstraat ;
103. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Picardstraat ;
104. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Eugène Laermansstraat ;
105. Van Meyelstraat, het kruispunt met de Havenlaan ;
106. Ulensstraat, het kruispunt met de Havenlaan ;
107. Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Leopold II laan ;
108. Koorstraat, het kruispunt met de Leopold II laan ;
109. Adolphe Lavalléestraat het kruispunt met het Saincteletteplein ;
110. Adolphe Lavalléestraat, het kruispunt met de Werkhuizenstraat ;
111. Adolphe Lavalléestraat, ter hoogte van het nr 35 ;
112. Courtoisstraat, het kruispunt met de Adolphe Lavalléestraat;
113. Toekomststraat, het kruispunt met de Koolmijnenkaai ;
114. Koolmijnenkaai, het kruispunt met de Koolmijngraversstraat;
115. Toekomststraat, het kruispunt met de Voorspoedstraat;
116. Toekomststraat, het kruispunt met de Haubrechtsstraat ;
117. Voorspoedstraat, ter hoogte van het nr 19 ;
118. Voorspoedstraat, het kruispunt met de Sint-Mariastraat ;
119. Deken Fierensstraat, het kruispunt met de Koorstraat ;
120. de Ribaucourtstraat, het kruispunt met de Doyen Fierens- en de Hovenierstraat ;
121. de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nr 8 ;
122. de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nr 21 ;
123. Piersstraat, het kruispunt met de Hovenierstraat ;
124. Piersstraat, het kruispunt met de Mommaertsstraat ;
125. Piersstraat, het kruispunt met de Merchtemsesteenweg ;
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126. Piersstraat, ter hoogte van het nr 174;
127. Hovenierstraat, het kruispunt met de Mommaertsstraat ;
128. Mommaertsstraat, het kruispunt met de Leopold II laan ;
129. Mommaertsstraat, het kruispunt met de Eugène Laermansstraat ;
130. Jennartstraat, het kruispunt met de Leopold II laan ;
131. Houzeau de Lehaiestraat, het kruispunt met de Leopold II laan ;
132. Leopold II laan, het kruispunt met de Ribaucourtstraat;
133. Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nr 85B;
134. Hovenierstraat, het kruispunt met de Houzeau de Lehaiestraat ;
135. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Deschampheleer- en Sint-Juliaanstraten ;
136. Sint-Juliaanstraat, het kruispunt met de Vermicellefabriekstraat ;
137. Piersstraat, het kruispunt met de Adolphe Lavalléestraat ;
138. Tazieauxstraat, het kruispunt met de Wauters-Koeckstraat ;
139. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Pastorij- en de Tazieauxstraat;
140. Mommaertsstraat, het kruispunt met de Pastorijstraat ;
141. Sint-Jan-Baptiste voorplein, het kruispunt met de Schoolstraat ;
142. Sint-Jan-Baptiste voorplein, het kruispunt met de Graaf van Vlaanderenstraat ;
143. Graaf van Vlaanderenstraat, het kruispunt met het Sint-Jan-Baptiste voorplein ;
144. Schoolstraat, het kruispunt met de Briefdrager- en de Bonneviestraten ;
145. Schoolstraat, het kruispunt met de Geneffestraat ;
146. Schoolstraat, , het kruispunt met de Sint-Josephstraat ;
147. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Sint-Josephstraat ;
148. Schoolstraat, het kruispunt met de Parestraat ;
149. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Parestraat ;
150. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Bonneviestraat ;
151. Bonneviestraat, het kruispunt met de Merchtemsesteenweg;
152. Graaf van Vlaanderenstraat, het kruispunt met de Sint-Mariastraat ;
153. Graaf van Vlaanderenstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
154. Vandermaelenstraat, het kruispunt met de Gemeenteplaats ;
155. Vandermaelenstraat, het kruispunt met de Koolmijnenkaai ;
156. Schippersstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
157. Fernand Brunfautstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
158. Finstraat, het kruispunt met de Fernand Brunfautstraat ;
159. Fernand Brunfautstraat, ter hoogte van het nr 35 ;
160. Ransfortstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
161. Ransfortstraat, het kruispunt met de Kolomstraat ;
162. Ransfortstraat, het kruispunt met de Finstraat ;
163. Ransfortstraat, het kruispunt met de Evariste Pierron- en de Verrept Dekeyserstraten ;
164. Delaunoystraat, het kruispunt met de Ransfortstraat ;
165. Delaunoystraat, het kruispunt met de Vanderstraeten- en de Olifantstraten ;
166. Delaunoystraat, het kruispunt met Vier Windenstraat ;
167. Delaunoystraat, het kruispunt met de Oostende- en de Groeninghestraten ;
168. Delaunoystraat, het kruispunt met Steenweg op Ninove ;
169. Schoolstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
170. Paalstraat, het kruispunt met de Olifantstraat ;
171. Paalstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
172. Paalstraat, het kruispunt met de Van Male de Ghorainstraat ;
173. Paalstraat, het kruispunt met de Kolomstraat ;
174. Merchtemsesteenweg, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
175. Vier Windenstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
176. Vier Windenstraat, terhoogte van het nr 71 ;
177. Vier Windenstraat, het kruispunt met de Van Male de Ghorainstraat ;
178. Vier Windenstraat, het kruispunt met de Kolomstraat ;
179. Edmond de Grimberghestraat, het kruispunt met de Wissenstraat ;
180. Edmond de Grimberghestraat, het kruispunt met de Karperstraat ;
181. Karperstraat, het kruispunt met de Oostendestraat ;
182. Karperstraat, het kruispunt met de Kortrijkstraat ;
183. Kortrijkstraat, het kruispunt met de Wissenstraat ;
184. Kortrijkstraat, het kruispunt met de Vanderdussenstraat ;
185. Zwarte Vijversstraat, het kruispunt met de Vanderdussenstraat ;
186. Zwarte Vijversstraat, het kruispunt met de Menenstraat ;
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187. Zwarte Vijversstraat, het kruispunt met de Karperstraat;
188. Oostendestraat, het kruispunt met de Menenstraat ;
189. Oostendestraat, het kruispunt met de Vanderdussenstraat ;
190. Menenstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
191. Aubadestraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
192. Idyllestraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
193. Toverfluitstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
194. Toverfluitstraat, tussen het nr 3 en nr 19 ;
195. Palokestraat, het kruispunt met de Steenweg op Ninove ;
196. Serenadestraat, het kruispunt met de Moortebeekstraat ;
197. Palokestraat, het kruispunt met Moortebeekstraat en de Madrigalstraat ;
198. Palokestraat, voor het nr 40 ;
199. Scheutboschstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
200. Bruggestraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
201. Bruggestraat, het kruispunt met de Korenbeekstraat ;
202. Bruggestraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
203. Joseph Lemairestraat, het kruispunt met de Korenbeekstraat ;
204. Korenbeekstraat, het kruispunt met de Edmond Candries-, Tijm- en de Mirtenlanen ;
205. Korenbeekstraat, het kruispunt met de Amandelbomenstraat en de Goede Herderstraat ;
206. Rozengaarde, het kruispunt met de Amandelbomenstraat ;
207. Korenbeekstraat, het kruispunt met de Kindvriendelijk Huisstraat, Hoogbosch- en de Ferdinand Elbersstraten ;
208. Goede Herderstraat, het kruispunt met de Hoogboschstraat ;
209. Goede Herderstraat, het kruispunt met de Korenbeekstraat;
210. Ferdinand Elbersstraat, ter hoogte van het nr 33 ;
211. Ferdinand Elbersstraat, het kruispunt met de Gelukkige Grijsheidstraat ;
212. Carl Requettelaan, het kruispunt met de Amandelbomenstraat ;
213. Carl Requettelaan, het kruispunt met de Tijmlaan ;
214. Carl Requettelaan, het kruispunt met de Edmond Candrieslaan ;
215. Carl Requettelaan, het kruispunt met de Joseph Lemairelaan ;
216. Edmond Candrieslaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
217. Edmond Candrieslaan, het kruispunt met de Carl Requettelaan;
218. Edmond Candrieslaan, het kruispunt met de Korenbeekstraat;
219. Begijnenstraat, het kruispunt met de Mirtenlaan;
220. Fik Guidonstraat, het kruispunt met de Mirtenlaan;
221. Joseph Lemairelaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
222. Begijnenstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
223. Mirtenlaan, het kruispunt met de Begijnenstraat ;
224. Mirtenlaan, het kruispunt met de Jean Verbieststraat;
225. Mirtenlaan, het kruispunt met de Potaerdegatstraat ;
226. Mirtenlaan, het kruispunt met de Korenbeekstraat ;
227. Potaerdegatstraat, het kruispunt met de Jean Verbiest- en de Louis Corhaystraat ;
228. Louis Corhaystraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
229. Mirtenlaan, het kruispunt met de Gentsesteenweg;
230. Joseph Genotstraat, het kruispunt met de Auguste Van Zandestraat ;
231. Auguste Van Zandestraat, het kruispunt met de Joseph Genotstraat;
232. Auguste Van Zandestraat, het kruispunt met de François Sebrechtslaan;
233. François Sebrechtslaan, ter hoogte van de ingang van de home;
234. Auguste Van Zandestraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
235. Auguste Van Zandestraat, het kruispunt met de Edouard Bénès- en de Koekelberglaan ;
236. Edouard Bénèslaan, ter hoogte van het nr 155 ;
237. François Sebrechtslaan, het kruispunt met de Auguste Van Zandestraat ;
238. Auguste Van Zandestraat, het kruispunt met de Basilieklaan ;
239. François Sebrechtslaan, het kruispunt met de Kasteellaan ;
240. Edouard Bénèslaan, het kruispunt met de Kasteellaan ;
241. Vrijheidslaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
242. Vrijheidslaan, het kruispunt met de Karreveldlaan ;
243. Segherslaan, het kruispunt met de Vrijheidslaan ;
244. Fuchsiasstraat, het kruispunt met de Seghers- en de Sippelberglanen ;
245. Fuchsiasstraat, ter hoogte van het nr 52 ;
246. Fuchsiasstraat, het kruispunt met de Marcel Betbèzestraat ;
247. Fuchsiasstraat, het kruispunt met de Paruckstraat ;
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248. Fuchsiasstraat, het kruispunt met de Karreveldlaan ;
249. Klokbloemenstraat, het kruispunt met de Karreveldlaan ;
250. Klokbloemenstraat, ter hoogte van het nr 8;
251. Klokbloemenstraat, het kruispunt met de Paruckstraat ;
252. Jean de la Hoeselaan, het kruispunt met de Karreveldlaan ;
253. Paruckstraat, ter hoogte van het nr 20 ;
254. Paruckstraat, het kruispunt met de Célidéestraat ;
255. Paruckstraat, het kruispunt met de Klokbloemenstraat ;
256. Joseph Scholsstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg;
257. Célidéestraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
258. Jean de la Hoeselaan, het kruispunt met de Marcel Grünerstraat ;
259. Jean de la Hoeselaan, het kruispunt met de Martin Pfeifferstraat ;
260. Jean de la Hoeselaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
261. Martin Pfeifferstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
262. Marcel Grünerstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg;
263. Reimond Stijnsstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
264. Begijnenstraat, het kruispunt met de Brigade Pironlaan ;
265. Begijnenstraat, het kruispunt met de Reimond Stijnsstraat ;
266. Begijnenstraat, het kruispunt met de Henri Nogentstraat ;
267. Begijnenstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
268. Reimond Stijnsstraat, het kruispunt met de Dokter Charles Beudinstraat ;
269. De Koninckstraat, het kruispunt met de Henri Nogentstraat ;
270. De Koninckstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
271. De Koninckstraat, het kruispunt met de Charles Malisstraat ;
272. De Koninckstraat, het kruispunt met de Daringlaan ;
273. Daringlaan, het kruispunt met de Charles Malislaan;
274. De Koninckstraat, het kruispunt met de Jef Mennekensplaats ;
275. Reimond Stijnsstraat, het kruispunt met de Jef Mennekensplaats ;
276. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Jef Mennekensplaats ;
277. Brigade Pironlaan, ter hoogte van het nr 144;
278. Brigade Pironlaan, ter hoogte van het nr 120;
279. Van Kalckstraat, het kruispunt met de l’Elegiestraat ;
280. Van Kalckstraat, het kruispunt met de Jef Mennekensplaats ;
281. Van Kalckstraat het kruispunt met de Charles Malis- en de Frisheidstraten ;
282. Van Kalckstraat, ter hoogte van het nr 93 ;
283. Mélopéestraat, het kruispunt met de Van Kalckstraat ;
284. Landmeterstraat het kruispunt met de Van Kalck- en de Zeepaardjesstraten ;
285. Dolfijnenstraat, het kruispunt met de Landmeterstraat;
286. Dolfijnenstraat, het kruispunt met de Tamariskenlaan;
287. Tamariskenlaan, het kruispunt met de Zeepaardjes- en de Condorlaan ;
288. Tamariskenlaan, het kruispunt met de Landmeterstraat ;
289. Tamariskenlaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
290. Condorlaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
291. Condorlaan, het kruispunt met de Scheutboschlaan ;
292. Scheutboschlaan, het kruispunt met de Wilde Tijmstraat ;
293. Bougainvilleasstraat, het kruispunt met de Condorlaan;
294. Tamariskenlaan, het kruispunt met de Osseghem- en de Wilde Tijmstraat ;
295. Osseghemstraat, het kruispunt met de Landmeterstraat en de Edmond Machtens Square ;
296. Osseghemstraat, het kruispunt met de Alfred Dubois- en de l’Elegiestraat ;
297. Osseghemstraat, het kruispunt met de Frisheidstraat ;
298. Osseghemstraat, het kruispunt met de Mélopéestraat ;
299. Mélopéestraat, het kruispunt met de Sonnetstraat ;
300. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Osseghemstraat ;
301. Mélopéestraat, het kruispunt met de Edmond Machtenslaan ;
302. Edmond Machtenslaan, ter hoogte van het nr 14;
303. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Brigade Pironlaan en de Joseph Baecklaan;
304. Edmond Machtenslaan, ter hoogte van het nr 57 ;
305. Edmond Machtenslaan, ter hoogte van het nr 77 ;
306. Edmond Machtenslaan, tussen het nr 100 en de toegangen tot het park Albert ;
307. Edmond Machtens Square, ter hoogte van het nr 1 – 11 en 20 ;
308. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Dilbeekstraat en de Edmond Machtens Square ;
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309. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Minnezangerslaan;
310. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Missionnarissen- en de Tamariskenlanen;
311. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Scheutboschlaan ;
312. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Bougainvilleasstraat ;
313. Condorlaan, het kruispunt met de Bougainvilleasstraat ;
314. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
315. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
316. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Cavatinestraat;
317. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Van Wambekestraat;
318. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Scheutboschlaan;
319. Scheutboschlaan, het kruispunt met de Minnezangerslaan ;
320. Dilbeekstraat, het kruispunt met de Melkerijstraat ;
321. Dilbeekstraat, tussen de nrs 100 en 90-96, Edmond Machtenslaan ;
322. Dilbeekstraat, het kruispunt met de Zaadstraat ;
323. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Zaadstraat ;
324. Joseph Baecklaan, het kruispunt met de Steenweg op Ninove ;
325. Joseph Baecklaan, ter hoogte van het nr 64 ;
326. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Kindergelukstraat ;
327. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Leeuweriksplaats en de De Rooverelaan ;
328. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Akkoordstraat ;
329. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Jules Vieujantstraat ;
330. Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Dubois-Thornstraat ;
331. Jules Vieujantstraat, het kruispunt met de Eugène Degorgestraat ;
332. Osseghemstraat, het kruispunt met de Jules Delhaizestraat ;
333. Osseghemstraat, het kruispunt met de Dubois-Thornstraat ;
334. Osseghemstraat, het kruispunt met de Jules Vieujantstraat ;
335. Osseghemstraat, het kruispunt met de Klimop- en de Euterpestraten ;
336. Osseghemstraat, het kruispunt met de Ostendael- en de Melpomènestraten ;
337. Osseghemstraat, het kruispunt met de Duydellestraat ;
338. Osseghemstraat, het kruispunt met de Pierre-Jean Demessemaekerstraat;
339. Akkoordstraat, het kruispunt met de Eugène Degorgestraat ;
340. Akkoordstraat, het kruispunt met de la Melodiestraat ;
341. Melodiestraat, het kruispunt met de Leeuweriksliedplaats ;
342. Eugène Degorgestraat, het kruispunt met de Leeuweriksliedplaats en de Pierre-Jean
Demessemaekerstraat ;
343. Klimopstraat, het kruispunt met de Gulden Bodemstraat ;
344. Gulden Bodemstraat, het kruispunt met de Ostendaelstraat ;
345. Gulden Bodemstraat, het kruispunt met de Duydelle- en Kindergelukstraat ;
346. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Sonnetstraat ;
347. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Melpomènestraat ;
348. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Euterpe- en De Rudderstraten ;
349. Brigade Pironlaan, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
350. De Rudderstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
351. Jean-Baptiste Janssenstraat, het kruispunt met de Jules Delhaizestraat ;
352. Jules Delhaizestraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
353. Dubois-Thornstraat, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
354. Gentsesteenweg, het kruispunt met de Dubois-Thornstraat;
355. Gentsesteenweg, het kruispunt met de Mahatma Gandhilaan;
356. Mahatma Gandhilaan, het kruispunt met de Normandiëstraat ;
357. Mahatma Gandhilaan, ter hoogte van het nr 1 ;
358. Mahatma Gandhilaan, ter hoogte van het nr 4 ;
359. Mahatma Gandhilaan, het kruispunt met de Sippelberglaan ;
360. Mahatma Gandhilaan, ter hoogte van het nr 10 ;
361. Mahatma Gandhilaan, het kruispunt met de Gentsesteenweg ;
362. Maurice Van Hemelrijcklaan, het kruispunt met de Louis Mettewielaan ;
363. Edmond Bonehillstraat, het kruispunt met de Pierre Van Humbeekstraat;
364. Hovenierstraat, het kruispunt met de Jennartstraat en de Deschampheleerstraat;
365. Toekomststraat, het kruispunt met de Groene Hondstraat;
366. Toekomststraat, het kruispunt met de Darimonstraat;
367. De Rooverelaan, het kruispunt met de Baecklaan;
368. Rotterdamstraat, het kruispunt met de Escautstraat; (wijziging december 2019)
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369. Zeepaardjesstraat, ter hoogte van het nr 4b; (wijziging december 2019)
370. Sint-Jan Baptistvoorplein, het kruispunt met de Ribaucourtstraat; (wijziging december 2019)
371. Paalstraat, ter hoogte van het nr 61; (wijziging december 2019)
372. Pierre Victor Jacobsstraat, het kruispunt met de Julien Hanssensstraat; (toevoeging december 2019)
373. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Cavatinestraat; (toevoeging december 2019)
374. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Van Wambekestraat; (toevoeging december 2019)
375. Schoonslaapsterstraat, het kruispunt met de Scheutboschlaan. (toevoeging december 2019)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de
rijweg, conform het artikel 76.3. van het K.B..
7. Oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
Oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen worden op de wegen
als volgt vastgelegd:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door twee onderbroken witte strepen conform het artikel 76.4.
van het K.B..
8. Rijstroken voorbehouden voor BUS (F17)
Rijstroken worden voorbehouden voor de BUS op volgende wegen :
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F17.
9. Overrijdbare bedding voor BUS (F18)
Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer wordt
afgebakend op de volgende wegen:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord F18.
10. Dambordmarkeringen (BUS)
Dambordmarkeringen aangebracht door witte rechthoeken op de volgende wegen:
11. Fietspad (gemarkeerd)
Een fietspad wordt aangebracht op het wegdek conform het artikel 74 van het K.B. op de volgende
wegen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Olifantstraat, onpare kant;
Paalstraat, tussen de Gentsesteenweg en de Van Male de Ghorainstraat, onpare kant;
Delaunoystraat, vanaf de Steenweg op Ninove tot de Vierwindenstraat, onpare kant;
Onafhankelijkheidsstraat, vanaf de Kempenstraat tot de Vanderstraetenstraat, onpare kant;
Edmond Machtenslaan, vanaf de Louis Mettewielaan tot de de Rooverelaan, beide kanten;
Edmond Machtenslaan, tegenover nr 90 tot 96;
Edmond Machtens Square, beide kanten;
Dilbeekstraat, vanaf de Zaadstraat tot net nr 92, pare kant;
Landmeterstraat, vanf de Osseghemstraat tot de Van Kalckstraat, beide kanten;
Carl Requettelaan, vanaf de Edmond Candrieslaan tot de Tijmlaan, beide kanten;
Jubelfeestlaan, vanaf de Belgicalaan tot de Samberstraat, beide kanten;
Joseph Baecklaan, beide kanten;
Opzichterstraat, vanaf de Mexicostraat tot de Vandenboogaerdestraat, onpare kant;
Vandenboogaerdestraat, vanaf de Picardstraat tot de Le Lorrainstraat (afschaffing september 2015) en
vanaf de Opzichterstraat tot de Leopold II laan, onpare kant;
Dilbeekstraat, vanaf het nr 92 tot nr 5, pare kant;
François Musstraat, pare kant;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Edmond Bonehillstraat, pare kant;
De Bonnestraat, tussen de Mariemontkaai en de Edingenstraat, beide kanten;
Carl Requettelaan, vanaf de Tijmlaan tot de Kindvriendelijk Huisstraat, onpare kant;
Kindvriendelijk Huisstraat, onpare kant;
Landmeterstraat, pare kant ;
Vanderstichelenstraat, vanaf de Ribaucourtstraat tot de Picardstraat, onpare kant;
Brigade Pironlaan, beide kanten.

12. Opstelvak voor fietsers (F14)
Witte markeringen die een opstelvak aangeven voor fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen worden conform het artikel 77.6. van het K.B. aangebracht op de volgende wegen:
1.
2.

Edmond Machtenslaan, het kruispunt met de Joseph Baeckstraat ;
Joseph Baeckstraat, het kruispunt met de Edmond Machtenslaan.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met een verkeersbord F14.
13. Links of rechts voorbij rijden toegelaten (F21)
Links of rechts inhalen is toegelaten op de volgende plaatsen:
1.
2.
3.
4.
5.

op het kruispunt met de Hélène Ryckmans- en Deken Fierensstraat ;
op het kruispunt met de Henri Nogent- en Dokter Charles Beudinstraat ;
op het kruispunt met de Joseph Lemairelaan en de Potaerdegatstraat ;
op het kruispunt met de Jean de la Hoese- en de Karreveldlaan ;
op het kruispunt met de Louis Mettewielaan- en Vrijheidslaan.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden F21.

Hoofdstuk V. - Stilstaan en parkeren (verkeersborden).
Artikel 21. Parkeren is verboden (E1):
1. Parkeren verboden (algemene bepalingen)
Parkeren is verboden op de volgende wegen of stukken wegen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schmitzstraat, onpare kant, vanaf de Zwarte Vijvers plaats tot de Van Hoegaerdestraat ;
Piersstraat, pare kant, vanaf de Vermicellefabriekstraat tot de Steenweg op Merchtem;
Piersstraat, pare kant, vanaf de Berchemstraat tot de Gentsesteenweg;
Piersstraat, onpare kant, vanaf de Berchemstraat tot de Vermicellefabriekstraat ;
Piersstraat, onpare kant, vanaf de Steenweg op Merchtem tot de Adolphe Lavalléestraat ;
Tazieauxstraat, pare kant, vanaf de Steenweg op Merchtem tot de Gentsesteenweg ;
Pastorijstraat, onpare kant ;
Paalstraat, pare kant, vanaf de Van Male de Ghorainstraat tot de Gentsesteenweg ;
Zeepziederijstraat, onpare kant ;
Kolomstraat, pare kant, vanaf de Vier Windenstraat tot de Paalstraat ;
Kolomstraat, onpare kant, Ransfortstraat tot de Paalstraat ;
Finstraat, beide kanten ;
Sint-Maartenstraat, onpare kant ;
Graaf van Vlaanderenstraat, pare kant, vanaf de Gentsesteenweg tot de Gemeenteplaats ;
Toekomststraat, onpare kant, vanaf het Sint-Jan-Baptist voorplein tot de Koolmijnenkaai ;
Beekstraat, pare kant, vanaf de Marokijnstraat tot de Groene Hondstraat ;
Hovenierstraat, pare kant, vanaf de Mommaertsstraat tot de Piersstraat ;
de Ribaucourtstraat, pare kant, vanaf de Léopold II laan tot de Opzichterstraat ;
Henri Hollevoetlaan, pare kant;
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Pierre Gasséestraat, pare kant ;
François Musstraat, onpare kant;
Edingenstraat, pare kant, vanaf de Nicolas Doyenstraat en de de Bonnestraat ;
Edingenstraat, onpare kant, vanaf de de Bonnestraat tot de Steenweg op Ninove ;
Dubois-Thornstraat, pare kant, vanaf de Osseghemstraat tot de Gentsesteenweg ;
Osseghemstraat, onpare kant, vanaf de Dubois-Thornstraat tot de Jules Delhaizestraat ;
Osseghemstraat, onpare kant, vanaf de Jules Delhaizestraat tot de Jules Vieujantstraat ;
Jules Delhaizestraat, onpare kant, vanaf de Osseghemstraat tot de Jean-Baptiste Janssenstraat ;
Segherslaan, beide kanten, vanaf de Fuchsiasstraat tot de Vrijheidslaan ;
Vrijheidslaan, pare kant, vanaf de Karreveldlaan tot de Louis Mettewielaan ;
Brigade Pironlaan, pare kant, vanaf de Begijnenstraat tot het nr 124 ;
Brigade Pironlaan, onpare kant, vanaf de Melpomènestraat ter hoogte van de Van Kalckstraat ;
Brigade Pironlaan, pare kant, vanaf de Sonnetstraat tot de Osseghemstraat ;
Begijnenstraat, pare kant, vanaf de Reimond Stijnsstraat tot het nr 172 ;
Begijnenstraat, onpare kant, vanaf het nr 11950 tot de Louis Mettewielaan ; [verbetering]
Begijnenstraat, pare kant, vanaf de Mettewielaan tot de Armand De Saulnierstraat ;
Potaerdegatstraat, onpare kant, vanaf de Begijnenstraat tot de Mirtenlaan ;
Carl Requettelaan, onpare kant, vanaf de Joseph Lemairelaan tot de Edmond Candrieslaan ; (wijziging
septembre 2018)
Carl Requettelaan, pare kant, vanaf de Tijmlaan tot de Kindvriendelijk Huisstraat ;
Dilbeekstraat, onpare kant, vanaf nr 5 tot de Zaadstraat ;
Edmond Machtenslaan, onpare kant, beide kanten van de Edmond Machtens Square ;
Maurice Van Hemelrijcklaan, beide kanten, rechterkant bij het inrijden van de straat; (wijziging septembre
2018)
Scheutboschstraat, beide kanten ;
Kasterlindenstraat, beide kanten ;
Palokestraat, pare kant, vanaf de Kasterlindenstraat tot de Madrigalstraat ;
Nestelingstraat, beide kanten ;
Madrigalstraat, vanaf nr 67 tot 57 en in de bocht gelegen tussen nr 53 en nr 55, beide kanten;
Moortebeekstraat, pare kant, vanaf de Palokestraat tot de Serenadestraat ;
Van Souststraat, onpare kant, vanaf de Potaerdenbergstraat tot de Steenweg op Ninove ;
Grilstraat, onpare kant;
Serenadestraat, pare kant, vanaf de Moortebeekstraat tot nr 30 en vanaf de Sonatinestraat tot de Steenweg
op Ninove;
Serenadestraat, onpare kant, vanaf het nr 27 tot de Sonatinestraat.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E1.
2. Parkeren verboden (laden en lossen)
Parkeren voor inladen en uitladen is verboden op de baanvakken van de volgende wegen:
1.

Wissenstraat, tussen de nummers 31 en 33 over een afstand van 6 meter, alle dagen, van 7u tot 19u ;

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E1.
3. Parkeren verboden (inladen en uitladen)
Parkeren voor inladen en uitladen is verboden op de baanvakken van de volgende wegen:
4. Parkeren verboden (marktdagen)
Het parkeren is verboden, de marktdagen, op de volgende wegen:
1.

Hertogin van Brabantplaats, op de lus gelegen in het verlengde van de Birmingham- en de Manchesterstraat,
op dinsdag, van 5u tot 15 u ;
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De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E1, eventueel aangevuld met een
onderbord met de beperkende bemerking.
5. Zone parkeren verboden (marktdagen)
Een zone of het parkeren is verboden, op de volgende wegen:
1.Zone 1, donderdag, van 5u tot 15u:
1.

Graaf van Vlaanderenstraat, vanaf de Sint-Mariastraat tot de Sint-Jan-Baptist voorplein ; (afschaffing
september 2018)
Hélène Ryckmansstraat ;
Deken Adriaensstraat;
Sint-Jan-Baptist voorplein, vanaf de Graaf van Vlaanderenstraat tot de Schoolstraat;
Sint-Mariastraat. (afschaffing september 2018)

2.
3.
4.
5.

2.Zone 2, donderdag en zondag, van 5u tot 15u:
1.

Sint-Jan-Baptist voorplein, vanaf de Graaf van Vlaanderenstraat tot de Toekomststraat.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met zonale verkeersborden met afbeelding van het bord E1
en de benodigde vermelding.
6. Parkeren is verboden (manoeuvers)
Parkeren is verboden, voor manoeuvres, op de volgende wegen:
1. Rotterdamstraat, vanaf het nummer 74 tot het nummer 68, over een afstand van 19 meter, van maandag tot
vrijdag, van 7u tot 19u.;
2. Reimond Stijnsstraat, vanaf het nummer 98 tot het nummer 102, van maandag tot vrijdag, van 7u tot 17u;
3. Ulensstraat, vanaf het nummer 41 tot het nummer 43. (toevoeging september 2018)

Artikel 22. Stilstaan en parkeren is verboden (E3)
Stilstaan en parkeren is verboden op de volgende wegen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Paalstraat, pare kant, vanaf de Olifantstraat tot de Kolomstraat ;
Paalstraat, onpare kant, vanaf de Van Male de Ghorainstraat tot de Gentsesteenweg ;
Steenweg op Merchtem, onpare kant, vanaf de Bonneviestraat tot de Parelstraat ;
Steenweg op Merchtem, pare kant, vanaf de Piersstraat tot de Bonneviestraat ;
Steenweg op Merchtem, onpare kant, vanaf de Sint-Juliaanstraat tot de Piersstraat ;
Schoolstraat, pare kant, vanaf de Gentsesteenwag tot de Geneffestraat ;
Schoolstraat, pare kant, vanaf de Bonneviestraat tot het Sint-Jan-Baptist voorplein ;
Graaf van Vlaanderenstraat, onpare kant, vanaf de Gentsesteenweg tot het nr 25, Gemeenteplaats ;
Koolmijngraversstraat, beide kanten ;
Toekomststraat, pare kant;
Sint-Maartenstraat onpare kant ;
Delaunoystraat, voor het nr 18 ;
Pierre Gasséestraat, voor het nr 11 en vanaf de ingang van de parking (2 m) ;
Beekstraat, voor het nr 37 op 10 m ;
Reimond Stijnsstraat, op 1 m langs beide kanten van de oprit van n° 99 ;
Carl Requettelaan, onpare kant, op het baanvak gelegen tussen de Amandelbomenstraat en de Kindvriendelijk
Huisstraat, vanaf het kruispunt met de Amandelbomenstraat tot aan de aangelegde parkeerstrook ;
17. Vrijheidslaan, tussen de Karreveldlaan en de Louis Mettewielaan, pare kant ;
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18.
19.
20.
21.

Brigade Pironlaan, de lengte van de centrale berm ;
Edmond Machtenslaan, de lengte van de centrale berm ;
Landmeterstraat, de lengte van de centrale berm.
Werkhuizenstraat, vanaf het nr 1 tot het nr 17 en vanaf het nr 2 tot het nr 18.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E3, eventueel aangevuld met een
onderbord met de beperkende vermelding voorzien in ieder geval.

Artikel 23. Beurtelings parkeren
1. Beurtelings parkeren (E5 – E7)
Beurtelings parkeren wordt ingesteld op de volgende wegen:

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de
gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de gebouwen
met onpare nummers.
2. Beurtelings parkeren met beperkte duur (E5 – E7 + vermelding)
Beurtelings parkeren met beperkte duur, conform de bepalingen van het artikel 27.2. van het K.B.,
wordt ingesteld op de volgende wegen:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de
gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de gebouwen
met onpare nummers, aangevuld met een onderbord met het symbool parkeerschijf.
3. Beurtelings parkeren met betaling van een retributie (E5 – E7 + vermelding)
Beurtelings parkeren met verplichte betaling van een retributie wordt ingesteld op de volgende
wegen:
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de
gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de gebouwen
met onpare nummers, aangevuld met een onderbord met de vermelding «BETALEND».

Artikel 24. Parkeren
1. Parkeren beperkt in tijd (E9a + vermelding)
Parkeren is toegestaan voor alle voertuigen op de volgende plaatsen:
1.
2.
3.
4.

Steenweg op Merchtem, vanaf de Piersstraat tot de Tazieauxstraat;
Gekweelstraat;
Saincteletteplein, ter hoogte van het nr 2; (afschaffing september 2018)
Verheydenstraat.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9a, aangevuld met een onderbord
met de vermelding het symbool van de parkeerdisk en van een panneel met de verreiste
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vermelding.
2. Betaald parkeren
Het parkeren is betalend in de parkeerruimten aangebracht gelegen op de volgende wegen:
a) voor alle gebruikers
1. Parkeerplaatsen waar parkeermeters van kracht zijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gentsesteenweg, tussen de Joseph Scholsstraat en de Martin Pfeifferstraat ;
Gentsesteenweg, tussen de Zwarte Vijversplaats en de Mariemont- en Henegouwenkaai ;
Gentsesteenweg, vanaf het nr 615 tot 639 en vanaf het nr 732 tot 744 ;
Steenweg op Ninove, ter hoogte van het Hertogin van Brabantplaats;
Henegouwenkaai, vanaf de Steenweg op Gent tot de Zwart Paardstraat ; (toevoeging juni 2015)
Berchemstraat, op beide centrale rijen gelegen langs de kant van de Tazieauxstaat. (toevoeging juni 2015)
(wijziging maart 2016)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding “max. 3,5t “,
conform aan het artikel 24.4.a) aangevuld met de vermelding «BETALEND» evenals de de
plaatsing van parkeermeters of parkeerautomaten met aanduiding van de gebruiksmodaliteiten.
2. Parkeerplaatsen waar andere betalingsmodaliteiten van kracht zijn
a) van maandag tot zaterdag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Begijnenstraat, ter hoogte van het nummer 165, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 12u;
Belgicalaan, ter hoogte van het nummer 2, over een afstand van 8 meter, van 7u tot 17u;
Belgicalaan, ter hoogte van het nummer 11, over een afstand van 10 meter, van 7u tot 20u;
Graaf van Vlaanderenstraat, ter hoogte van het nummer 53, over een afstand van 20 meter, van 9u tot 18u;
Courtoisstraat, ter hoogte van het nummer 33 over een afstand van 20 meter, van 8u tot 18u;
Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 11 over een afstand van 12 meter, van 7u30 tot 18u;
(afschaffing september 2018)
Hertogin van Brabantplaats, ter hoogte van het nummer 32, over een afstand van 9 meter, van 7u tot 18u;
Hertogin van Brabantplaats, ter hoogte van de nummers 35 en 36, over een afstand van 10 meter, van 8u tot
18u;
Steenweg op Gent, ter hoogte van de nummers 44 tot 46, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
Steenweg op Gent, ter hoogte van het nummer 404, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
Steenweg op Gent, ter hoogte van het nummer 688, over een afstand van 18 meter, van 7u tot 18u;
Osseghemstraat, de lengte van het gebouw nummer 1, Landmeterstraat, over een afstand van 12 meter, van
7u tot 13u;
Groeninghestraat, ter hoogte van het nummer 46, over een afstand van 15 meter, van 10 tot 18u;
Henegouwenkaai, ter hoogte van het nummer 33, op een afstand van 23 meter, van 9u tot 18u;
Korenbeekstraat, vanaf het nummer 72 tot 76 over een afstand van 12 meter, van 8u tot 18u;
Le Lorrainstraat, ter hoogte van de nummer 49 , over een afstand van16 meter, van 9u tot 18u ;
Leopold II laan, ter hoogte van het nummer 58 tot 62, over een afstand van 16 meter, van 9u tot 18u;
Steenweg op Ninove, ter hoogte van het nr 83, over een afstand van 6 meter, van 8 tot 18u;
Steenweg op Ninove, ter hoogte van de nummers 99-101, over een afstand van 12 meter, van 9 tot 17u;
Picardstraat, op de centrale berm gelegen tussen de Vandenboogaerdestraat en de Ribaucourtstraat;
Alphonse Vandenpeereboomstraat, ter hoogte van het nummer 38, van 9u tot 18u;
Vanderdussenstraat, ter hoogte van het nummer 23, over een afstand van 20 meter, van 7u tot 16u;
Van Zandestraat, ter hoogte van het gebouw 629, Steenweg op Gent, over een afstand van 16 meter, van 7u
tot 18u; (toevoeging juni 2015)
Mommaertsstraat, ter hoogte van het nummer 77, over een afstand van 20 meter, van 7u tot 19 ;
Mommaertsstraat, aan de achterkant van het gebouw Piersstraat nummer 142, over een afstand van 10
meter, van 7u tot 19. (toevoeging juni 2015)
Jean Dubrucqlaan, ter hoogte van het nummer 104/106, over een afstand van 12 meter, van 8u tot 18u;
(toevoeging september 2018)
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Van Hoegaerdestraat, ter hoogte van het nummer 9, over een afstand van 14 meter, van 7u tot 17u;
(toevoeging september 2018)
Van Malderstraat, tussen het nummer 82 en 82b, over een afstand van 14,5 meter, van 7u tot 17u;
(toevoeging september 2018)
Zwarte Vijverstraat, ter hoogte van het nummer 42, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u.
(toevoeging september 2018)
Mommaertsstraat, ter hoogte van het nummer 142, over een afstand van 10 meter, van 7u tot 19u.
(toevoeging september 2018)
de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 105, over een afstand van 12 meter, van 7u tot 19u;
(toevoeging september 2018)
de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 107, over een afstand van 12 meter, van 7u tot 19u;
(toevoeging september 2018)
Steenweg op Ninove, ter hoogte van de nummers 226-228, nabij het Weststation, over een afstand van 20
meter, van 8u tot 18u; (toevoeging december 2019)

b) van maandag tot vrijdag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Begijnenstraat, ter hoogte van het nummer 16, op een efstand van 12 meter, van 8u tot 13u; (toevoeging
december 2019)
Fernand Brunfautstraat, vanaf het nummer 19 tot het nummer 23 op een afstand van 35 meter, van 7u tot
17u; (afschaffing juni 2015)
Bonnestraat, ter hoogte van het nummer 64A, over een afstand van 10 meter, van 9u tot 18u;
Delaunoystraat, ter hoogte van het nummer 114, over een afstand van 20 meter, van 9u tot 15u;
de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 21, over een afstand van 20 meter, van 7u30 tot 18u;
(afschaffing september 2018)
de Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 125, over een afstand van 16 meter, van 9u tot 18u;
Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 158, over een afstand van 16 meter, van 9u tot 18u;
Henri de Saegherstraat, ter hoogte van het nummer 9, over een afstand van 8 meter, van 7u tot 16u;
Jean Dubrucqlaan, voor het nummer 36, over een afstand van 12 meter, van 8u tot 18u;
Schoolstraat, ter hoogte van het nummer 15, over een afstand van 10 meter, van 9u tot 18u;
Fuchsiasstraat, ter hoogte van het nummer 24-28, over een afstand van 10 meter, van 7u tot 17u. (wijziging
december 2019)
Steenweg op Gent, ter hoogte van de nummers 17 tot 19, over een afstand van 12 meter, van 9 tot 18 uur;
Haeckstraat, ter hoogte van het nummer 61, over een afstand van 12,5 meter, van 7u tot 17u;
Opzichterstraat, ter hoogte van het nummer 232, over een afstand van 16 meter, van 7u tot 17u;
Hovenierstraat, ter hoogte van het nummer 85, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
Jennartstraat, ter hoogte van het nummer 44 tot 48, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
(afschaffing juni 2015)
Jubelfeestlaan; ter hoogte van het nummer 115, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
Jubelfeestlaan; ter hoogte van het nummer 158, over een afstand van 7 meter, van 9u tot 18u;
Jubelfeestlaan ; ter hoogte van het nummer 198 (langs de middenberm), over een afstand van 12 meter, van
9u tot 18u;
Adolphe Lavalléestraat, ter hoogte van het nummer 18 op een afstand van 15 meter, van 7u tot 19u;
Adolphe Lavalléestraat, ter hoogte van het nummer 23 op een afstand van 28 meter, van 7u tot 19u;
Le Lorrainstraat, vanaf het nummer 88 tot het nummer 90, over een afstand van 10 meter, van 7u tot 17u;
Steenweg op Ninove, ter hoogte van de nummers 132-130, over een afstand van 21 meter, van 7u tot 17u;
Tazieauxstraat, ter hoogte van de nummers 11 en 13, over een afstand van 8 meter, van 9u tot 18u;
Vandenboogaerdestraat, ter hoogte van het nummer 66, over een afstand van 10 meter, van 7u tot 17u;
Vandernootstraat, ter hoogte van het nummer 29, over een afstand van 12 meter, van 7u tot 17u;
Vandernootstraat, vanaf het nummer 52 tot het nummer 60, over een afstand van 30 meter, van 7u tot 18u;
Vanderstichelenstraat, ter hoogte van het nummer 25, over een afstand van 26 meter, van 9u tot 18u;
Vier-Windenstraat, ter hoogte van het nummer 7, over een afstand van 18 meter, van 7u tot 17u; (toevoeging
september 2018)
Piersstraat, ter hoogte van het nummer 44, over een afstand van 16 meter, van 8u tot 18u ; ((toevoeging
september 2018)
Piersstraat, ter hoogte van het nummer 61, over een afstand van 12 meter, van 8u tot 18u. (toevoeging
september 2018)
Opzichterstraat, ter hoogte van het nummer 270-272, over een afstand van 16 meter, van 8u tot 13u ;
(toevoeging september 2018)
De Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 10, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
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(toevoeging september 2018)
De Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 58, over een afstand van 22 meter, van 9u tot 18u;
(toevoeging september 2018)
De Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 72, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
(toevoeging september 2018)
De Ribaucourtstraat, ter hoogte van het nummer 88, over een afstand van 12 meter, van 9u tot 18u;
(toevoeging september 2018)
Eugene Laeremansstraat, ter hoogte van het nummer 1A, over een afstand van 15 meter, van 9u tot 18u.
(toevoeging september 2018)
Steenweg op Gent, ter hoogte van de nummer 408, over een afstand van 10 meter, van 8 tot 13 uur;
(toevoeging december 2019)

34.
35.
36.
37.
38.

c) andere
1.

Steenweg op Ninove, ter hoogte van het nummer 100, over een afstand van van 20 meter, van dinsdag tot
zaterdag, van 7u tot 18u;
Steenweg op Ninove, ter hoogte van het Weststation, over een afstand van 12 meter;
Wissenstraat, tussen de nummers 31 en 33 over een afstand van 6 meter, alle dagen, van 7u tot 19u;
Fuchsiasstraat, ter hoogte van het nummer 24-28, over een afstand van 10 meter, maandag, van 7u tot 10u
en van dinsdag tot woensdag, van 7u tot 17u. (toevoeging september 2018) (wijziging december 2019)
Dubois-Thornstraat, ter hoogte van het nummer 1, over een afstand van 7 meter, van dinsdag tot vrijdag, van
8u tot 13u. (toevoeging december 2019)

2.
3.

4.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9a, aangevuld met een onderbord
met de vermelding het symbool van de parkeerdisk en van een panneel met de verreiste
vermelding.
b) uitgezonderd voor gemeentelijke parkeerkaart
3. Zone betaald parkeren
Het parkeren is betalend op de volgende wegen:
a) voor alle gebruikers
b) uitgezonderd “gemeentelijke parkeerkaart”
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zone Karreveld
Gentsesteenweg, tussen de Dubois Thornstraat en de Joseph Scholsstraat ;
Gentsesteenweg, tussen de Martin Pfeifferstraat en de grens met de gemeente Sint-Agatha -Berchem ;
Begijnenstraat, tussen de Louis Mettewielaan en de Brigade Pironlaan ;
Henri Nogentstraat ;
Dokter Charles Beudinstraat ;
De Rudderstraat ;
Brigade Pironlaan, tussen de Euterpestraat en de Gentsesteenweg ;
Reimond Stijnsstraat, tussen de Gentsesteenweg en de Begijnenstraat ;
Martin Pfeifferstraat ;
Marcel Grünerstraat ;
Jean de la Hoeselaan ;
Karreveldlaan, tussen de Gentsesteenweg en de Klokbloemenstraat ;
Klokbloemenstraat ;
Paruckstraat, tussen de Klokbloemenestraat en de Célidéestraat ;
Célidéestraat ;
Joseph Scholsstraat ;
Jules Delhaizestraat;
Bruggestraat;
Korenbeekstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Begijnenstraat;
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Louis Corhaystraat;
Potaerdegatstraat, vanaf de Mirtenlaan tot de Louis Corhaystraat;
Auguste Van Zandestraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Joseph Genotstraat;
Jean-Baptiste Janssenstraat;
Akkoordstraat;
Leeuweriksliedplaats;
Eugène Degorgestraat;
Duydellestraat;
Gulden Bodemstraat;
Kindergelukstraat;
Klimopstraat;
P-J Demessemaekerstraat;
Edmond Machtenslaan, vanaf de De Rooverelaan tot de Dubois-Thornstraat;
Melodiestraat;
Ostendaelstraat;
Jules Vieujantstraat;
Osseghemstraat (tussen de Dubois-Thornstraat en de Brigade Pironlaan);
Callliopestraat;
Euterpestraat;
Melpomenestraat;
De Rooverelaan;
Dubois-Thornstraat;

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zone Historisch Centrum
Engelse straat ;
Werkhuizenstraat ;
Toekomststraat ;
Belgicalaan ;
Berchemstraat, op beide centrale rijen gelegen langs de kant van de Piersstraat en ter hoogte van de
gebouwen met onpare nummers; (wijziging maart 2016)
Birminghamstraat ;
Edmond Bonehillstraat ;
De Bonnestraat ;
Bonneviestraat ;
Paalstraat ;
Bouvierstraat ;
Fernand Brunfautstraat ;
Kempenstraat ;
Karperstraat ;
Koolmijnenkaai ;
Groene Hondstraat ;
Koorstraat ;
Cinemastraat ;
Kolomstraat ;
Gemeenteplaats ;
Graaf van Vlaanderenstraat ;
Courtoisstraat ;
Korte Courtoisstraat ;
Kortijkstraat ;
Darimonstraat ;
Delaunoystraat ;
De Geneffestraat ;
Edmond de Grimberghestraat ;
Louis De Gunststraat ;
Ribaucourtstraat ;
De Rudderstraat ;
Henri De Saegherstraat ;
Jean-Baptiste Decockstraat ;
Delaunoystraat ;
Nicolas Doyenstraat ;
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Doyen Adriaensstraat ;
Doyen Fierensstraat ;
Jean Dubrucqlaan ;
Hertogin van Brabantplaats ;
Schoolstraat ;
Olifantstraat ;
Edingenstraat ;
Scheldestraat ;
Hoopstraat ;
Zwarte Vijversstraat ;
Briefdragerstaat ;
Finstraat ;
Vlissingenstraat ;
Steenweg op Gent, vanaf de Karperstraat tot de Alphonse Vandenpeereboomstraat ;
Pierre Gasséestraat ;
De Groeninghestraat ;
Eugène Laermansstraat ;
Haeckstraat ;
Henegouwenkaai ;
Julien Hanssensstraat ;
Haubrechtsstraat ;
Henri Hollevoetlaan ;
Koolmijngraversstraat ;
Houzeau de Lehaiestraat ;
Onafhankelijkheidsstraat ;
Opzichterstraat ;
Pierre Victor Jacobstraat ;
Hovenierstraat ;
Jennartstraat ;
Jubelfeestlaan ;
Laekenveldstraat ;
Eugène Laermansstraat ;
Adolphe Lavalléestraat ;
Le Lorrainstraat ;
Léopold II laan ;
Lessenstraat ;
Bevrijderssquare ;
Manchesterstraat ;
Mariemontkaai ;
Marokijnstraat ;
Menenstraat ;
Steenweg op Merchtem, vanaf de Tazieauxstraat tot de Steenweg op Gent ;
Maasstraat ;
Mexicostraat ;
Meelfabrieksplein ;
Mommaertsstraat ;
François Musstraat ;
Steenweg op Ninove, vanaf de Mariemontkaai tot de Nicolas Doyenstraat ;
Waterpasstraat ;
Wissenstraat ;
Oostendestraat ;
Ourthestraat ;
Parelstraat ;
Gabrielle Petitstraat ;
Picardstraat ;
Evariste Pierronstraat ;
Piersstraat ;
Pastorijstraat ;
Prinsesstraat ;
Voorspoedstraat ;
Vierwindenstraat ;
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Ransfortstraat ;
Rotterdamstraat ;
Beekstraat ;
Hélène Ryckmansstraat ;
Sint-Mariastraat ;
Sint-Jan Baptistvoorplein ;
Sint-Josephstraat ;
Sint-Maartenstraat ;
Samberstraat ;
Zeepziederijstraat ;
Tazieauxstraat ;
Isidoor Teirlinckstraat ;
Ulensstraat ;
Edmond Van Cauwenberghstraat ;
Vandenboogaerdestraat ;
Alphonse Vandenpeereboomstraat ;
Vanderdussenstraat ;
Albert Vanderkinderestraat ;
Vandermaelenstraat ;
Vandernootstraat ;
Vanderstichelenstraat ;
Vanderstraetenstraat ;
Pierre Van Humbeekstraat ;
Van Male de Ghorainstraat ;
Van Malderstraat ;
Van Meyelstraat ;
Verrept-Dekeyserstraat ;
Michel Zwaabstraat.

3
1.
2.
3.
4.
5.

Heyvaerstraat ;
Gosseliesstraat ;
Liverpoolstraat ;
Bootstraat ;
Nijverheidskaai.

4
1.

Zone Scheut
Steenweg op Ninove, vanaf de Verheydenstraat tot de grens met de gemeente van Anderlecht.

5
1.
2.
3.

Zone Melkerij
Zaadstraat;
Dilbeekstraat tot de grens met de gemeente Anderlecht ;
Melkerijstraat tot de grens met de gemeente Anderlecht.

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zone Heyvaert

Zone Pastorij
Minnezangerslaan tot de grens met de gemeente Anderlecht ;
Missionarissenlaan tot de grens met de gemeente d’Anderlecht ;
Levallois Perretstraat ;
Scheutboschlaan ;
Schoonslaapsterstraat ;
Pastorijstraat tot de grens met de gemeente Anderlecht ;
Van Wambekestraat tot de grens met de gemeente Anderlecht ;
Cavatinestraat tot de grens met de gemeente Anderlecht.
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De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding “max. 3,5t”
conform het artikel 24.4.a), «BETALEND» eventueel aangevuld met de vermelding “uitgezonderd
gemeentelijke parkeerkaart” en de plaatsing van parkeermeters of parkeerautomaten met
aanduiding van de gebruiksmodaliteiten
4. Parkeren voorbehouden
Het parkeren is voorbehouden op volgende plaatsen :
a) voor bepaalde categorieën voertuigen:
1. Voertuigen van maximum 3,5 Ton
Het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarvan het maximum gewicht lager ligt dan 3,5 ton
op volledige gemeentelijk en regionale verkeersnet van de gemeente van Sint-Jans-Molenbeek,
behalve voor de volgende plaatsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de Bonnestraat, tussen de Birminghamstraat en de et Mariemontkaai ;
Jean Dubrucqlaan, vanaf de Gabrielle Petitstraat op de rand met Brussel stad, pare kant ;
Opzichterstraat, vanaf de Pierre-Victor Jacobsstraat tot Jubelfeestlaan, onpare kant ;
François Musstraat, onpare kant, tussen de nrs 7 en 45 ;
Normandiëstraat, het baanvak tussen de Mahatma Gandhilaan en de Fuchsiasstraat, onpare kant ;
Gelukkige Grijsheidstraat (opgaand/afgaand gedeelte) ;
Jubelfeestlaan, vanaf de Léopold II laan tot de Picardstraat, langs de centrale berm.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord met
vermelding “maximum 3,5 Ton”.
2. voor ziekenwagens, over 7 meter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ter hoogte van het nr 29, Vandernootstraat ;
ter hoogte van het nr 44, Mirtenlaan ;
ter hoogte van het nr 26 en 28, Schoonslaapsterstraat ; (afschaffing september 2018)
ter hoogte van het nr 20, Ferdinand Elbersstraat ;
ter hoogte van het nr 50, Mélopéestraat ;
ter hoogte van het nr 40, François Sebrechtslaan ;
ter hoogte van het nr 89, Jean Dubrucqlaan ;
ter hoogte van het nr 13 et 15, Joseph Lemairelaan ;
ter hoogte van het nr 26 et 28, Fuchsiasstraat ;
ter hoogte van het nr 63, Jean Dubrucqlaan ;
ter hoogte van het nr 108, Korenbeekstraat ;
ter hoogte van het nr 30, Van Kalckstraat ;
ter hoogte van het nummer 16, Joseph Lemairestraat.

3. voor gehandicapte personen, over 6 meter :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ter hoogte van het nr 16, Akkoordstraat;
ter hoogte van het nr 21, Engelsestraat;
ter hoogte van het nr 3, Begijnenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 18, Begijnenstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 34, Begijnenstraat; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 45, Begijnenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 103, Begijnenstraat;
ter hoogte van het nr 161, Begijnenstraat;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ter hoogte van het nr 201, Begijnenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 6, Belgicalaan; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 105, Edouard Bénèslaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 199/3, Edouard Bénèslaan; (afschaffing december 2019)
twee plaatsen, tegenover het gebouw nummer 7 van de Berchemstraat. (toevoeging maart 2016)
ter hoogte van het nr 24A, Dokter Charles Beudinstraat;
ter hoogte van het nr 74, Birminghamstraat;
ter hoggte van het nr 91, Birminghamstraat;
ter hoogte van het nr 3, Schoonslaapsterstraat; (afschaffing september 2018)
ter hoogte van het nr 31, Edmond Bonehillstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 8, Bonneviestraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 38, Bonneviestraat;
ter hoogte van het nr 43, Paalstraat;
ter hoogte van het nr 51, Paalstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 95, Paalstraat; (afschaffing september 2018)
ter hoogte van het nr 86, Brigade Pironlaan; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 45, Bruggestraat;
ter hoogte van het nr 26, Fernand Brunfautstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 35, Fernand Brunfautstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 44, Fernand Brunfautstraat;
ter hoogte van het nr 21, Kempenstraat;
ter hoogte van het nr 75, Karperstraat;
ter hoogte van het nr 30, Celideestraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 29, Kasteellaan;
ter hoogte van het nr 76/2, Koorstraat;
ter hoogte van het nr 21, Kolomstraat;
ter hoogte van het nr 36, Kolomstraat; (toevoeging december 2019)
drie plaatsen, Gemeenteplaats; (afschaffing september 2018)
ter hoogte van het nr 19/11, Condorlaan;
ter hoogte van het nr 13, Courtoisstraat;
ter hoogte van het nr 32, Courtoisstraat;
ter hoogte van de nrs 2, 57 en 69, Kortrijkstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 27, Kortrijkstraat ;
ter hoogte van het nr 73, Kortrijkstraat;
ter hoogte van het nr 90, Kortrijkstraat;
ter hoogte van het nr 43, Edmond de Grimberghestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van de nrs 40 en 56, Edmond de Grimberghestraat;
ter hoogte van het nr 41/4, De Koninckstraat;
ter hoogte van het nr 109, De Koninckstraat; (afschaffing september 2018)
ter hoogte van het nr 78, Jean de la Hoeselaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 61, de Ribaucourtstraat;
twee plaatsen, De Rooverelaan, voor het ontmoetingscentrum van het O.C.M.W.;
ter hoogte van het nr 17, ;De Rudderstraat;
ter hoogte van het nr 25, Henri De Saegherstraat;
ter hoogte van het nr 32, Henri De Saegherstraat;
ter hoogte van het nr 43, Eugène Degorgestraat;
ter hoogte van de nr 35, Delaunoystraat;
ter hoogte van de nr 109, Delaunoystraat;
ter hoogte van het nr 135, Delaunoystraat;
ter hoogte van het nr 31, Jules Delhaizestraat ; (toevoeging juni 2015)
ter hoogte van het nr 15, Deschampheleerstraat;
ter hoogte van het nr 56, Dilbeekstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 94, Dilbeekstraat; ; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 15, Doyen Fierensstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 22, Alfred Duboisstraat;
ter hoogte van het nr 15, Dubois-Thornstraat; (toevoeging juni 2015)
ter hoogte van het nr 45, Dubois Thornstraat;
ter hoogte van het nr 86, Jean Dubrucqlaan;
ter hoogte van het nr 87, Jean Dubrucqlaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 96, Jean Dubrucqlaan;
ter hoogte van het nr 20, Ferdinand Elbersstraat;
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

ter hoogte van het nr 39, Ferdinand Elbersstraat;
ter hoogte van het nr 9, Olifantstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van de nrs 13, 85 en 100, Scheldestraat;
ter hoogte van het nr 96, Zwarte Vijversstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 29, Euterpestraat; (afschaffing december 2019)
twee plaatsen, Briefdragerstraat, voor het commissariaat van de Politie; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van de nrs 13 en 15, Briefdragerstraat ;
ter hoogte van het nr 23, Briefdragerstraat ;
ter hoogte van het nr 44, Graaf van Vlaanderenstraat;
ter hoogte van het nr 14, Vlissingenstraat;
ter hoogte van het nr 34, Vlissingenstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 28, Frisheidstraat;
ter hoogte van het nr 38, Steenweg op Gent; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 375, Steenweg op Gent; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 766, Steenweg op Gent; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 25, Pierre Gasséestraat;
ter hoogte van het nr 28, Gosseliesstraat;
Gosseliesstraat, de lengte van het gebouw nr 63, Industriekaai;
ter hoogte van het nr 16, Groeninghestraat;
ter hoogte van het nr 34, Groeninghestraat ;
ter hoogte van het nr 40, Groeninghestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 6, Marcel Grunerstraat;
ter hoogte van het nr 9, Marcel Grunerstraat; (wijziging december 2019)
ter hoogte van het nr 13, Marcel Grunerstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 65, Marcel Grünerstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 20, Fik Guidonstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 20, Haeckstraat;
ter hoogte van het nr 40, Haeckstraat; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 77, Haeckstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 35, Heyvaertstraat;
ter hoogte van het nr 131, Heyvaertstraat;
ter hoogte van het nr 144, Heyvaertstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 163, Heyvaertstraat;
ter hoogte van het nr 48, Jean de la Hoeselaan;
ter hoogte van het nr 41, Houzeau de Lehaiestraat; (wijziging december 2019)
ter hoogte van het nr 155, Onafhankelijkheidsstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 63, Nijverheidskaai; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 189, Opzichterstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 194, Opzichterstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 225, Opzichterstraat;
ter hoogte van de nrs 84, 131, 114/116, 177 en 238, Opzichterstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 5, Jean-Baptiste Janssenstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 32, Hovenierstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 54, Hovenierstraat; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 7, Jennartstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 46, Jennartstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 17, Jubelfeestlaan ; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 71, Jubelfeestlaan ; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 96, Jubelfeestlaan ; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 195, Jubelfeestlaan ; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 110, Korenbeekstraat;
ter hoogte van het nr 119, Korenbeekstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 197, Korenbeekstraat;
ter hoogte van het nr 16, Laekenveldstraat;
ter hoogte van het nr 10, Eugène Laermansstraat;
ter hoogte van het nr 4, Le Lorrainstraat;
ter hoogte van het nr 92, Le Lorrainstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 27, Joseph Lemairestraat; (toevoeging juni 2018)
ter hoogte van het nr 17, Leopold II laan;
ter hoogte van het nr 41, Leopold II laan;
ter hoogte van het nr 66, Leopold II laan; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
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174.
175.
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192.

ter hoogte van het nr 62, Vrijheidslaan;
ter hoogte van het nr 154, Vrijheidslaan;
ter hoogte van het nr 175, Vrijheidslaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van de nr 1, Edmond Machtenslaan;
ter hoogte van de nr 21, Edmond Machtenslaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van de nr 57, Edmond Machtenslaan;
ter hoogte van het nr 75/5, Edmond Machtenslaan;
ter hoogte van het nr 101, Edmond Machtenslaan; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 147, Edmond Machtenslaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 152, Edmond Machtenslaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 176, Edmond Machtenslaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 4, Mahatma Gandhilaan;
ter hoogte van het nr 6, Mahatma Gandhilaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 20, Melodiestraat;
ter hoogte van het nr 36, Melopeestraat;
ter hoogte van het nr 38, Melopeestraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 55, Menenstraat;
ter hoogte van het nr 1, Menuetstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 9, Menuetstraat;
ter hoogte van het nr 16, Steenweg op Merchtem;
ter hoogte van het nr 70 en tegenover het nr° 32A, Steenweg op Merchtem; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 47, Louis Mettewielaan; (toevoeging november 2019)
ter hoogte van de nrs 64, 95, 274 en 447, Louis Mettewielaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 85, Louis Mettewielaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 419, Louis Mettewielaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 41, Maasstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 71, Maasstraat;
ter hoogte van het nr 1, Meelfabrieksplein; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 1, Mommaertsstraat;
ter hoogte van het nr 2, Mommaertsstraat (twee perkeerplaatsen);
ter hoogte van het nr 32, Mommaertsstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 62, Mommaertsstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 22, François Musstraat;
ter hoogte van het nr 83, Mirtenlaan;
ter hoogte van het nr 119, Steenweg op Ninove;
ter hoogte van het nr 239, Steenweg op Ninove; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 1082, Steenweg op Ninove; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 24, Waterpasstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van nr 37, Wissenstraat ;
ter hoogte van de nr 4, Osseghemstraat;
ter hoogte van de nr 35, Osseghemstraat;
ter hoogte van het nr 128, Osseghemstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 168, Osseghemstraat;
ter hoogte van het nr 4, Ostendaelstraat;
ter hoogte van het nr 19, Ostendaelstraat;
ter hoogte van het nr 2, Oostendestraat;
ter hoogte van de nrs 49 en 112, Oostendestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 15, Ourthestraat;
ter hoogte van het nr 18, Ourthestraat; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 34, Ourthestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 19, Parelstraat;
ter hoogte van het nr 36, Gabrielle Petitstraat;
ter hoogte van het nr 11, Martin Pfeifferstraat; (toevoeging juni 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 16, Martin Pfeifferstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 19, Martin Pfeifferstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 73, Picardstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 174, Picardstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 210, Picardstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 218, Picardstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van de nrs 84, 103 en 172, Piersstraat;
ter hoogte van het nr 164, Piersstraat; (toevoeging juli 2018)
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ter hoogte van het nr 8, 16 en 21, Potaerdegatstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 68, Potaerdegatstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 345, Potaerdenbergstraat;
ter hoogte van het nr 7, Pastorijstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 37, Pastorijstraat;
ter hoogte van de nrs 21 en 44, Voorspoedstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 53, Vierwindenstraat;
ter hoogte van het nr 69, Vierwindenstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van de nrs 106, 139, 145 en180, Vier Windenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 141, Vier-Windenstraat;
ter hoogte van het nr 148, Vier-Windenstraat ; (toevoeging juni 2015)
ter hoogte van het nr 1, Ransfortstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 52, Ransfortstraat;
ter hoogte van het nr 51, Carl Requettelaan; (toevoeging juni 2015)
ter hoogte van het nr 1A, Beekstraat;
ter hoogte van de nrs 14 en 16, Sint-Josephstraat;
ter hoogte van het nr 25, Sint-Mariastraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 79, Sint-Maartenstraat;
ter hoogte van het nr 24, Samberstraat;
Scheutboschstraat, aan de achterkant van het gebouw Louis Mettewielaan, 419;
ter hoogte van het nr 46, François Sebrechtslaan;
ter hoogte van het nr 60, François Sebrechtslaan; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 61, François Sebrechtsstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 53, Zaadstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 18, Wilde Tijmstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 6A, Sippelberglaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 7, Reimond Stijnsstraat;
ter hoogte van het nr 60, Reimond Stijnsstraat;
ter hoogte van het nr 83, Reimond Stijnsstraat;
ter hoogte van het nr 25, Tazieauxstraat;
ter hoogte van de nrs 15 en 40, Tazieauxstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 43, Isidoor Teirlinckstraat;
ter hoogte van het nr 1, Vandenboogaerdestraat ; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 8, Vandenboogaerdestraat ;
ter hoogte van het nr 31, Vandenboogaerdestraat ; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 48, Vandenboogaerdestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 78, Vandenboogaerdestraat;
ter hoogte van het nr 93, Vandenboogaerdestraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 63, Vanderdussenstraat ; (toevoeging september 2018)
drie plaatsen, één voor het nummer 4, één tegenover het nummer 4 en één voor het nummer 6,
Vandermaelenstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 9, Vandernootstraat;
ter hoogte van het nr 36, Vandernootstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 36, Vanderstichelenstraat ;
ter hoogte van het nr 60, Vanderstichelenstraat; (toevoeging september 2018) (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 66, Vanderstichelenstraat;
ter hoogte van het nr 68, Vanderstichelenstraat;
ter hoogte van het nr 159, Vanderstichelenstraat;
ter hoogte van het nr 165, Vanderstichelenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 23, Vanderstraetenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 38, Vanderstraetenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 54, Vanderstraetenstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van de ingang van het park, Maurice Van Hemelrijcklaan; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 21, Vanhoegardestraat; (toevoeging november 2019)
ter hoogte van het nr 80, Van Kalckstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 13, Van Malderstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 59, Van Malderstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 35, Van Meyelstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 47, Van Meyelstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 88, Van Meyelstraat; (toevoeging december 2019)
ter hoogte van het nr 20, Auguste Van Zandestraat;
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254.
255.
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ter hoogte van het nr 24, Jean Verbieststraat; (toevoeging juni 2018)
ter hoogte van het nr 15, Verheydenstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 52, Verrept-Dekeyserstraat;
ter hoogte van het nr 53, Verrept-Dekeyserstraat; (toevoeging september 2018)
ter hoogte van het nr 4, Gelukkige Grijsheidstraat; (afschaffing december 2019)
ter hoogte van het nr 24, Jules Vieujantstraat.

4. voor politiewagens :
1.
2.
3.
4.
5.

De Rooverelaan, voor het nr 1, over een afstand van 36 meter;
Briefdragerstraat, tussen de Graaf van Vlaanderen en de Waterpasstraat ;
Liverpoolstraat ; voor het nr 33, over een afstand van 12 meter;
ter hoogte van het nummer 22, François Musstraat;
Briefdragerstraat, pare kant, tegenover de nummers 17 tot 23 (acht parkeerplaatsen). (toevoeging december
2015) (toevoeging september 2018)

5. voor gemeente voertuigen:
1.
2.

Alphonse Vandenpeereboomstraat, voor het nr 14, op een afstand van 18 meter, van maandag tot vrijdag,
van 7u tot 16u ;
Jef Mennekensplein, op het baanvak gelegen op het verlengde van de Koninckstraat linker kant afhankelijk
van de rijrichting (twee parkeerplaatsen)

6. voor autodelen :
1.
2.
3.
4.

Briefdragerstraat, tegenover de nummers 13 en 15;
Verheydenstraat, tegenover de metro uitgang Weststation (drie parkeerplaatsen) ;
Jef Mennekensplein, op het baanvak gelegen op het verlengde van de Koninckstraat linker kant afhankelijk
van de rijrichting (twee parkeerplaatsen)
Edmond Machtenslaan, ter hoogte van het metrostation Beekkant (twee parkeerplaatsen)

7. voor motorfietsen, wagens, andere voertuigen en minibussen :
1.
2.
3.
4.
5.

Mahatma Gandhilaan, vanaf de Sippelberglaan tot de Normandiestraat ;
Gosseliesstraat ;
Heyvaertstraat ;
Liverpoolstraat ;
Schipstraat.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9b aangevuld met onderborden met
noodzakelijke vermeldingen
8. voor lichte vrachtwagens en vrachtwagens :
1.
2.

Alphonse Vandenpeereboomstraat, tussen de Westplaats en de Steenweg op Ninove, onpare kant, van
maandag tot vrijdag, van 19u tot 7u;
Hélène Ryckmans, tussen de Doyen Fierensstraat en de Marokijnstraat, van de linkerzijde in de rijrichting van
het vervoer, donderdag van 5u tot 15u. . (toevoeging september 2018)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9c, aangevuld met onderborden
met noodzakelijke vermeldingen
9. voor autocars :
1.

Jean-Baptiste Decockstraat, ter hoogte van het nr 54 over een afstand van 18 meter, van maandag tot
vrijdag, van 7u tot 17 u ;
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2.
3.
4.
5.

Vier Windenstraat, ter hoogte van het nr 192 over een afstand van 18 meter, van maandag tot vrijdag, van 7u
tot 17 u ;
Tamariskenlaan, ter hoogte van het nr 107 over een afstand van 20 meter, van maandag tot vrijdag, van 7u
tot 19 u;
Edmond Machtenslaan, ter hoogte van het nr 35 over een afstand van 18 meter, van maandag tot vrijdag, van
7u tot 17 u;
Vandernootstraat 52, ter hoogte van het nr 52 over een afstand van 18 meter, van maandag tot vrijdag, van
7u tot 17 u.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9d, aangevuld met onderborden
met noodzakelijke vermeldingen
10. voor kampeerauto’s :
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9h.
11. voor motorfietsen :
1.

Opzichterstraat,ter hoogte van het nr 63-65 over een afstand van 8 meter.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9i.
5. Parkeren verplicht (E9e)
a) op het trottoir of de berm (E9e)
Het parkeren is verplicht op het trottoir of op de berm (E9e):
1. Zwarte Vijverstraat, ter hoogte van het nr 78 over een afstand van 35 meter. (toevoeging
december 2019)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden (E9e):
b) deels op het trottoir of op de berm (E9f)
Parkeren verplicht deels op het trottoir of op de berm (E9f)
1.
2.

Mahatma Gandhilaan, ter hoogte van het nr 5;
Edmond Candrieslaan, onpare kant, tussen de Carl Requettelaan en de Korenbeekstraat.
(toevoeging december 2019)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9f.
c) op de rijbaan (E9g)
Parkeren verplicht op de rijbaan
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9g.
De verkeersborden E9a tot E9i worden aangevuld door onderborden met de vermeldingen voorzien
in ieder geval.
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Artikel 25. Halfmaandelijks parkeren in de bebouwde kom (E11)
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E11 geplaatst boven de
verkeersborden F1.

Artikel 26. Parkeren voor bepaalde duur Art. 27.1. (blauwe zone)
Een parkeerzone met beperkte duur conform de bepalingen van het artikel 27.1. (blauwe zone) van
het algemene reglement omvat de volgende wegen:
1. voor alle gebruikers;
2. uitgezonderd “bewoners”;
3. uitgezonderd “gemeentelijke parkeerkaart”;
a) Zone Mettewie van maandag tot vrijdag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Alfred Duboisstraat ;
Aubadestraat ;
Begijnenstraat ;
Bougainvillea’s straat ;
Edmond Candrieslaan ;
Condorlaan ;
Daringlaan ;
Dolfijnenstraat ;
De Koninckstraat ;
Armand De Saulnierstraat ;
Joseph Diongrestraat
Elegiestraat ;
Toverfluitstraat ;
Frisheidstraat ;
Landmeterstraat ;
Fik Guidonstraat ;
Zeepaardjesstraat ;
Idyllestraat ;
Korenbeekstraat, vanaf de Potaerdegatstraat tot de Mirtenlaan ;
Joseph Lemairestraat ;
Edmond Machtenssquare ;
Edmond Machtenslaan, vanaf de de Rooverelaan tot de Louis Mettewielaan ;
Charles Malisstraat ;
Melopeestraat ;
Jef Mennekensplaats ;
Menuetstraat ;
Louis Mettewielaan ;
Mirtenlaan ;
Osseghemstraat, tussen de Brigade Pironlaan en de Tamariskenlaan ;
Brigade Pironlaan ; vanaf de Edmond Machtenslaan tot de Jef Mennekesplaats ;
Potaerdegatstraat;
Scheutboschstraat;
Wilde Tijmstraat;
Sonnetstraat ;
Reimond Stijnsstraat ;
Tamariskenlaan ;
Maurice Van Hemelrycklaan;
Van Kalckstraat ;
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39.

Jean Verbieststraat.

b) Zone Sippelberg;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Karreveldlaan, vanaf de Klokbloemenstraat tot de grens met de gemeente Koekelberg;
Vrijheidslaan;
Mahatma Gandhilaan;
Marcel Betbezestraat;
Normandiestraat;
Paruckstraat, vanaf Fuchsiasstraat tot de Klokbloemenstraat;
Eerwaarde Pater Pirestraat;
Sippelberglaan;
Fuchsiasstraat ;
Louis Mettewielaan, van de Steenweg op Gent tot de Kasteellaan;
Kasteellaan;
Edouard Bénèslaan ;
François Sebrechtslaan;
Auguste Van Zandestaat, van de Joseph Genotstraat tot de François Sebrechtslaan; (afschaffing juni 2015)
Joseph Genotstraat;
Auguste Van Zandestraat, van de Joseph Genotstraat tot de Basilieklaan. (toevoeging juni 2015)

c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zone Van Hoegaerde, van 8 tot 22 uur
Van Hoegaerdestraat;
Van Hoegaerdeplaats;
Vermicellefabriekstraat;
Sint-Juliaanstraat;
Steenweg op Jette, vanaf de Leiestraat tot de Piersstraat;
Deschampheleerstraat;
Engelenbergstraat;
Hovenierstraat, vanaf de Houzeau De Lehaiestraat tot de Piersstraat.

4. uitgezonderd “parkeerkaart voor autodelen”.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met zoneborden (begin en einde van de zone) met de letter P
met vermelding van de parkeerschijf eventueel aangevuld met de vermelding “Uitgezonderd
bewoners”, “uitgezonderd gemeentelijke parkeerkaart” of “uitgezonderd autodelen”.

Hoofdstuk VI. - Stilstaan en parkeren (wegmarkeringen).
Artikel 27. Parkeerzones
Een parkeerstrook wordt afgebakend op de rijbaan parallel met het trottoir, op het grondgebied van
Sint-Jans-Molenbeek.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een doorlopende witte streep die de fictieve boord
aangeeft van de rijbaan, conform het artikel 75.2. van het K.B.

Artikel 28. Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen
Parkeerplaatsen afgebakend met witte strepen worden ingesteld op de volgende plaatsen:
1.

Goede Herderstraat, overlangs aan de onpare kant, over de gehele lengte ;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Goede Herderstraat, overlangs op het baanvak evenwijdig aan de Hoogboschstraat, pare kant;
Mahatma Gandhilaan, overlangs tegenover het nr 2-4 en 6;
Bougainvillea’sstraat, overlangs van nr 5 tot nr 11;
De Koninckstraat, overlangs van nr 48 tot nr 54;
Daringlaan, overlangs aan beide kanten;
Tamarislaan, vanaf de Osseghemstraat tot de Dolfijnenstraat, overlangs aan de onpare kant ;
Condorlaan, overlangs van het nr 8 tor nr 14 en van nr 20 tot het nr 30;
Goede Herderstraat, schuin op het baanvak evenwijdig aan de Korenbeekstraat, pare kant ;
Tamariskenlaan, schuin tussen de Landmeter- en de Zeepaardjesstraat, onpare kant ;
Edmond Machtenslaan, schuin over de lengte langs het Marie-Josépark ;
Leeuweriksliedplaats, schuin onpare kant ;
Jean Dubrucqlaan, schuin aan de pare kant, vanaf de Steenweg op Jette tot de Belgicalaan ;
Briefdragerstraat, schuin tussen de Waterpasstraat en de Schoolstraat, de gehele centrale berm ;
Gemeenteplaats.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een doorlopende witte streep voorzien in het artikel
77.4. van het K.B.

Hoofdstuk VII. - Openbare wegen met een bijzonder statuut.
Artikel 29. Woonerven en erven
1) Een woonerf (F12a – F12b)
Een woonerf wordt ingesteld op de volgende plaatsen :
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b.
2) Een erf (F12a – F12b)
Een erf wordt ingesteld op de volgende plaatsen :
1.
2.
3.
4.

Mahatma Gandhilaan, voor het metro station Osseghem ;
Gemeenteplaats;
Graaf van Vlaanderenstraat,van de steenweg op Gent tot de Sint-Mariastraat;
Toekomststraat, van de Groene Hondstraat tot het Sint-Jan Baptistvoorplein. (toevoeging december 2019)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F12a en F12b.

Artikel 30. Zones 30
1. Zone 30 (algemene richtlijnen) (F4a – F4b)
Een zone 30 wordt ingevoerd in de volgende wegen :
a) Zone Begijnen - Melopée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alfred Duboisstraat ;
Begijnenstraat, vanaf de Brigade Pironlaan tot de Louis Mettewielaan ;
Condorlaan;
Dolfijnenstraat;
Dokter Charles Beudinstraat ;
Elegiestraat ;
Frisheidstraat ;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Landmeterstraat ;
Zeepaardjesstraat ;
De Koninckstraat, vanaf de Jef Mennekensplaats tot de Henri Nogentstraat ;
Edmond Machtenssquare;
Charles Malisstraat;
Melopeestraat;
Jef Mennekensplaats;
Henri Nogentstraat ;
Osseghemstraat, tussen de Brigade Pironlaan en de Tamariskenlaan;
Sonnetstraat;
Tamariskenlaan, tussen de Landmeterstraat en de Dolfijnenstraat;
Van Kalckstraat;
Reimond Stijnsstraat ;
Bougainvillea’sstraat ;
Scheutboschlaan, tussen de Condorlaan en de Edmond Machtenslaan;
Wilde Tijmstraat.

b) Zone Gril
1.

Grilstraat.

c) Zone Historisch Centrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Engelsestraat ;
Werkhuizenstraat ;
Toekomststraat ;
Bonneviestraat ;
Paalstraat ;
Fernand Brunfautstraat ;
Cail et Halotstraat ;
Karperstraat, vanaf de Oostendestraat tot de Kortrijkstraat ;
Zwarte Paardstraat ;
Groene Hondstraat ;
Koorstraat ;
Cinemastraat ;
Kolomstraat ;
Gemeenteplaats ;
Graaf van Vlaanderenstraat ;
Courtoisstraat ;
kleine Courtoisstraat ;
Kortrijkstraat ;
Darimonstraat ;
de Geneffestraat ;
Edmond de Grimberghestraat ;
Deken Adriaensstraat ;
Deken Fierensstraat ;
Schoolstraat ;
Olifantstraat ;
Hoopstraat ;
Eugène Laermansstraat ;
Evariste Pierronstraat ;
Briefdragerstraat ;
Finstraat ;
Gieterijstraat ;
Haubrechtsstraat ;
Koolmijngraversstraat ;
Hovenierstraat, vanaf de de Ribaucourtstraat tot de Piersstraat ;
Adolphe Lavalléestraat ;
Schippesstraat ;
Marokijnstraat ;
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Steenweg op Merchtem, vanaf de Gentsesteenweg tot de Piersstraat ;
Mommaertsstraat, vanaf de Pastorijstraat tot de Piersstraat ;
Waterpasstraat ;
Wissenstraat ;
Parelstraat ;
Pastorijstraat ;
Voorspoedstraat ;
Vier Windenstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Delaunoystraat ;
Ransfortstraat, vanaf de Gentsesteenweg tot de Delaunoystraat ;
de Ribaucourtstraat ;
Beekstraat ;
Hélène Ryckmansstraat ;
Sint-Mariastraat ;
Sint-Jan Baptist voorplein ;
Sint-Josephstraat ;
Sint-Maartenstraat ;
Zeepziederijstraat ;
Vanderdussenstraat, vanaf de Oostendestraat tot de Delaunoystraat ;
Van Male de Ghorainstraat ;
Tazieauxstraat ;
Vandermaelenstraat ;
Verrept-Dekeyserstraat ;
Piersstraat, vanaf de Leopold II laan tot de Mommaertsstraat. (toevoeging september 2018)

d) Zone Decock
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Edmond Bonehillstraat;
Kempenstraat ;
Jean-Baptiste Decockstraat ;
Onafhankelijkheidstraat, vanaf de Vier Windenstraat tot de Alphonse Vandenpeereboomstraat ;
Lessenstraat ;
Vier Windenstraat, vanaf de Jean-Baptiste Decockstraat tot de Lessenstraat ;
Henri de Saegherstraat ;
Van Malderstraat ;
Vanderdussenstraat, vanaf de Delaunoystraat tot de Onafhankelijkheidstraat ;
Albert Vanderkinderestraat ;
Pierre Van Humbeekstraat ;
Louis De Gunststraat.

e) Zone Diongre – Elbers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Begijnenstraat, tussen de Louis Mettewielaan en de Mirtenlaan ;
Louis Corhaystraat ;
Joseph Diongrestraat ;
Bruggestraat ;
Armand de Saulnierstraat ;
Korenbeekstraat ;
Joseph Lemairelaan ;
Potaerdegatstraat ;
Carl Requettelaan ;
Jean Verbieststraat ;
Amandelbomenlaan ;
Ferdinand Elbersstraat ;
Gelukkige Grijsheidstraat ;
Hoogboschstraat ;
Goede Herderstraat ;
Rozen gaarde ;
Kindvriendelijk Huisstraat ;
Tijmlaan ;
Mirtenlaan, vanaf het nr 97 tot de Korenbeekstraat ;
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20.
21.

Edmond Candrieslaan, vanaf het nr 10 tot de Korenbeekstraat;
Fik Guidonstraat.

f) Zone Schelde
1.
2.
3.
4.
5.

Scheldestraat, vanaf de Picardstraat tot de Jubelfeestlaan ;
Pierre Gasséestraat ;
Laekenveldstraat ;
Rotterdamstraat, vanaf de Samberstraat tot de Jubelfeestlaan ;
Samberstraat.

g) Zone Gulden Bodem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Akkoordstraat ;
Leeuweriksliedplaats;
Eugène Degorgestraat ;
Duydellestraat ;
Gulden Bodemstraat ;
Kindergelukstraat ;
Klimopstraat ;
Edmond Machtenslaan, vanaf de Joseph Baecklaan tot de De Rooverelaan ;
Melodiestraat ;
Ostendaelstraat ;
Jules Vieujantstraat ;
Osseghemstraat (tussen de Dubois-Thornstraat en de Brigade Pironlaan);
Calliopestraat;
Jules Delhaizestraat;
Euterpestraat;
Jean-Baptiste Janssen;
Melpomenestraat;
De Rudderstraat.

h) Zone Paloke
1.
2.

Palokestraat, vanaf de Steenweg op Ninove tot de Madrigalstraat;
Madrigalstraat.

i) Zone Serenade
1.
2.

Serenadestraat;
Sonatinestraat.

j) Zone Scheutbosch
1.

Scheutboschstraat;

k) Zone Sippelberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fuchsiasstraat ;
Marcel Bètbèzestraat ;
Eerwaarde Pater Pirestraat ;
Paruckstraat ;
Klokbloemenstraat ;
Célidéestraat ;
Joseph Scholsstraat ;
Sippelberglaan ;
Mahatma Gandhilaan ;
Normandiestraat.
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l) Zone Vanderstichelen – Van Meyel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Julien Hanssensstraat ;
de Ribaucourtstraat, vanaf de Léopold II laan tot de Picardstraat ;
Pierre-Victor Jacobsstraat ;
Le Lorrainstraat ;
Mexicostraat ;
Ulensstraat ;
Vandenboogaerdestraat ;
Vanderstichelenstraat ;
Michel Zwaabstraat;
Bouvierstraat ;
Opzichterstraat, vanaf de Havenlaan tot de de Ribaucourtstraat ;
Opzichterstraat, vanaf de Vanderstichelenstraat tot de Léopold II laan;
Le Lorrainstraat ;
Ulensstraat, vanaf de Havenlaan tot de de Ribaucourtstraat ;
Van Meyelstraat.

m) Zone Hertogin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Birminghamstraat;
Bonnestraat;
Ninoofsesteenweg, vanaf de Hertogin van Brabantplaats tot de Vier-Windenstraat;
Hertogin van Brabantplaats;
Edingenstraat;
Manchesterstraat;
Prinsesstraat.

n) Zone Gabrielle Petit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gabrielle Petitstraat;
Scheldestraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Jean Dubrucqlaan;
François Musstraat ;
Rotterdamstraat, vanaf de Jubelfeestlaan tot de Jean Dubrucqlaan ;
Edmond Van Cauwenberghstraat, vanaf de Belgicalaan tot de Rotterdamstraat;
Jean Dubrucqlaan, vanaf de Belgicalaan tot de grens met de stad Brussel.

o) Zone Dubrucq
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jean Dubrucqlaan, vanaf de Belgicalaan tot de Steenweg op Jette;
Edmond Van Cauwenberghstraat, vanaf de Maasstraat tot de Belgicalaan;
Henri Hollevoetstraat ;
Maasstraat;
Vlissingenstraat;
Bevrijderssquare;
Haeckstraat;
Opzichterstraat, vanaf de Jean Dubrucqlaan tot de Jubelfeestlaan;
Vandernootstraat;
Ourthestraat;
Steenweg op Jette.

p) Zone Zaad
1.
2.
3.

Dilbeekstraat, vanaf nr 5 tot nr 92;
Zaadstraat;
Edmond Machtenslaan, het baanvak tussen de de Dilbeekstraat, de Edmond Machtenssquare en de
Zaadstraat.
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q) Zone Houzeau de Lehaie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Houzeau de Lehaiestraat, vanaf de Leopold II laan tot de Hovenierstraat;
Jennartstraat;
Hovenierstraat, vanaf de Houzeau de Lehaiestraat tot de Piersstraat ;
Deschampheleerstraat;
Sint-Julienstraat;
Vermicellefabriekstraat;
Van Hoegaerdestraat;
Van Hoegaerdeplaats.

r) Zone Kerkhof
1.
2.
3.
4.

Edouard Bénèslaan;
François Sebrechtslaan;
Auguste Van Zandestraat;
Joseph Genotstraat.

s) Zone Karreveld
1.
2.
3.

Jean de la Hoeselaan;
Marcel Grünerstraat;
Martin Pfeifferstraat.

t) Zone Menuet
1.
2.
3.

Aubadestraat;
Idyllestraat;
Menuetstraat.

u) Zone Toverfluit
1.

Toverfluitstraat.

v) Zone Minnezangers
1.

Minnezangerslaan.

w) Zone Van Hemelrijck
1.

Maurice Van Hemelrijcklaan.

x) Zone Herderslied
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schoonslaapsterstraat;
Cavatinestraat;
Van Wambekestraat ;
Herdersliedstraat ;
Scheutboschlaan ;
Levallois-Perretstraat ;
Minnezangerslaan ;
Hoffelijkheidsstraat, tot aan de Steenweg op Ninove.

y) Zone Melkerij
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1.
2.
3.

Melkerijstraat;
Dilbeekstraat;
Zaadstraat.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F4a en F4b.
2. Zone 30 in de nabijheid van scholen (F4a – F4B)
Een zone 30 in de nabijheid van scholen wordt ingevoerd in de volgende wegen, conform de
plannen in bijlage.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F4a, A23 en F4b.

Artikel 31. Wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters. (F99a F99b – F101a – F101b)
De volgende wegen zijn voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters.
De maatregel wordt naar gelang het geval kenbaar gemaakt met de verkeersborden F99a of F99b –
F101a of Fl0lb.

Artikel 32. – Wegen zijn voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers,
fietsers en ruiters. (F99c – F101c)
De volgende wegen zijn voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt met verkeersborden F99c – F101c

Artikel 33. – Voetgangerszones (F103 – F105)
De volgende straten worden ingesteld als « voetgangerszones », waar de fietsers toegelaten zijn
om te rijden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verhuizersstraat ;
Gieterijstraat ;
Voltaireplaats ;
Wauters-Koeckxstraat ;
Liverpoolstraat, vanaf het nummer 6 tot de Nijverheidskaai;
Sint-Mariastraat, vanaf de Koolmijnenkaai tot de Darimonstraat;
Pradostraat ;
Pierre Victor Jacobsstraat, vanaf de Michel Zwaabstraat tot de Vanderstichelenstraat ; (toevoeging september
2018)
Kleine Zennestraat. (toevoeging september 2018)

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden F103 en F105 aangevuld met de
geschikte vermeldingen.

Hoofdstuk VIII. - Bijzondere inrichtingen.
Artikel 34. Verhogingen

49

Verhoogde inrichtingen worden aangebracht op de volgende plaatsen
1. Verkeersdrempel (A14 – F87)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piersstraat, het kruispunt met de Vermicellefabriekstraat ;
Piersstraat, het kruispunt met de Hovenierstraat, de Steenweg op Merchtem en de Steenweg op Jette ;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Ransfortstraat ;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Olifant- en Vanderstraetenstraat ;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Vier Windenstraat ;
Delaunoystraat, het kruispunt met de Vanderdussenstraat ;
Heyvaertstraat, het kruispunt met de Liverpoolstraat ;
Minnezangerslaan, het kruispunt met de Missionnarissenlaan.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden A14 en F87.
2. Snelheidsremmer (A14 – F87)
1.
2.
3.

Vrijheidslaan, ter hoogte van het nr 129 ;
Joseph Baecklaan, ter hoogte van de nrs 62-64-66 ;
Palokestraat, ter hoogte van het nummer 101.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden A14 en F87.

Hoofdstuk IX. - Verkeerslichten.
Artikel 35. Verkeerslichten
Een driekleurig verkeerslicht conform het liggingsplan en het werkingsschema van de daarop
aangeduide lichten wordt ingesteld op de volgende plaatsen
1.

op kruispunten

2.

buiten kruispunten

Hoofdstuk X. - Slotbepalingen.
Artikel 36. Conformiteit van de signalisatie
De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. en het
M.B.

Artikel 37. Afschaffen van de voorgaande reglementen
Het onderhavige reglement schaft het aanvullend algemeen reglement af, dat de Gemeenteraad in
zijn zitting van 9 juli 2009 goedgekeurd en gewijzigd heeft in zijn zitting van de Gemeenteraad van
25 februari 2013;

Artikel 38. Goedkeuring van de bevoegde Minister
Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.
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