Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer
COVID-19 - Invoering van erven - verlenging van de maatregel
Het college,
Gelet op de gezondheidscrisis COVID-19;
Aangezien het aantal verplaatsingen op alle mogelijke wijzen sterk gedaald is in het kader van de
huidige periode van afzondering en geleidelijke afbouw van de lockdown;
Aangezien de bewoners meer kiezen voor verplaatsingen te voet en met de fiets;
Aangezien de buurtbewoners voor deze verplaatsingen moeten beschikken over ruimte om de
maatregelen van fysieke afstand van de Nationale Veiligheidsraad te kunnen naleven;
Aangezien het trottoir in verschillende straten niet breed genoeg is om deze maatregelen van fysieke
afstand na te leven;
Aangezien er in het kader van de komende periode van geleidelijke afbouw van de lockdown verwacht
wordt dat heel wat burgers zullen afzien van het gebruik van het openbaar vervoer en kiezen voor
andere verplaatsingswijzen: auto, motorfiets, scooter, fiets en te voet;
Aangezien geanticipeerd moet worden op de wijzigingen in de gewoontes van de burgers, ze begeleid
moeten worden en een veilige openbare ruimte verzekerd moeten worden, meer bepaald op
gezondheidsvlak;
Aangezien de afbouw van de lockdown noodzakelijkerwijs meer mensen op straat heeft
teweeggebracht en de naleving van de regels van fysieke afstand (nog) moeilijker maakt;
Aangezien het gewest de gemeentes ondersteund heeft door voor te stellen om bepaalde straten
tijdelijk om te vormen tot erf (max. 20 km/uur);
Aangezien de invoering van deze erven in de huidige context als doel heeft dat voetgangers en fietsers
de richtlijnen van fysieke afstand kunnen naleven, dat de verspreiding van het virus voorkomen wordt
en dat de burgers zich zonder angst naar het werk, naar school, naar de winkel, ... kunnen begeven;
Aangezien voorgesteld wordt dat de maatregelen toegepast worden in straten waarvan de trottoirs
bijzonder smal zijn voor het kruisen van twee mensen, in het bijzonder in de winkelstraten en in straten
in de buurt ervan, maar ook in straten met onderwijsinstellingen;
Aangezien de gemeente al maatregelen getroffen heeft om de toegang te verbieden tot diverse paden
die te smal geacht worden om de naleving van de regels van fysieke afstand te verzekeren;
Aangezien in erven voetgangers voorrang hebben;
Aangezien voetgangers er vrij over de volledige breedte van de openbare ruimte kunnen lopen;
Aangezien bestuurders, inclusief fietsers, voorrang moeten geven aan voetgangers en de
maximumsnelheid van 20 km/uur moeten respecteren;
Aangezien de omzendbrief over de erven het mogelijk maakt een statuut van erf toe te kennen aan
wegen zonder gelijkvloerse inrichting;
Aangezien de dienst Wegen-Mobiliteit voorgesteld heeft om de onderstaande wegen tijdelijk om te
vormen tot erf;
Aangezien de politie zijn goedkeuring verleend heeft aan deze voorstellen;

Aangezien het gewest de levering en plaatsing van de benodigdheden voor de verticale signalisatie, de
markering of de dranghekken of gelijkaardig (binnen de grenzen van de beschikbare voorraad) voor zijn
rekening neemt;
Aangezien de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni de regels van sociale afstand in openbare plaatsen
niet gewijzigd heeft;
Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet, dat luidt: "Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer";
Gelet op de wet op het wegverkeer;
Gelet op het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.
Beslist:
- de maatregel te verlengen tot en met 31 augustus 2020 in onderstaande straten:
-

Gelovigenstraat;
Dekenijstraat (gedeelte na het Homère Goossensplein tot aan de Alsembergsesteenweg);
Coghensquare;
Verhulststraat;
Landvoogddreef, tussen de Waterloosesteenweg en de André Ryckmanslaan;
Vossegatlaan, tussen de Elzeboomlaan en school Val Fleuri;
Casaltalaan;
Gendarmendreef, tussen de Terhulpensesteenweg en de Eikenlaan;
Dolezlaan, tussen de Godshuizenlaan en de Perckestraat;

-

dat het voorgaande op elk moment gewijzigd kan worden, naargelang de evolutie van de
gezondheidscrisis.
de markeringen en de signalisatie 20 in de genoemde straten te versterken (bord 20)

-

Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan.
Afgekondigd en aangeplakt te Ukkel op 01/07/2020
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