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Schriftelijke vraag van mevr. Vandeputte inzake signalisatie op de openbare weg.

1- Tijdelijk parkeerverbod.

Als voorbeeld: Sint-Jobsesteenweg, 11 september 2019 's avonds

3 verkeersborden ter hoogte van nr. 550 en 554 met 3 verschillende data:
 12 september: private aanvraag

 13 september: reinheid

 14 september: gemeente Ukkel voor de kermis van Sint-Job.

In dit gedeelte van deze weg komen deze borden nogmaals voor (niet altijd met dezelfde frequentie). Dit is erg 
onduidelijk voor iemand die zich hier wil parkeren. Het trottoir staat vol borden en er moet ook meer materiaal 
en personeel ingezet worden, in plaats van één signalisatie met alle informatie voor deze periode te voorzien.

Is er een centraal punt waar gemeentediensten dergelijke informatie kunnen opvragen om overbodige 
wegsignalisatie te voorkomen? Indien ja, hoe is deze toestand mogelijk? Indien nee, kan zo'n centraal punt 
voorzien worden?

2- Snelheidsbeperkingen

Als voorbeeld: Sint-Jobsesteenweg, ter hoogte van de oversteekplaats, nog steeds aanwezig op 12 november 
2019:

Werd dit door de gemeente geplaatst? De plaatsing is ongebruikelijk: het bord neemt ruimte van zowel de weg 
als het trottoir in en staat te laag zodat kinderen er tegen kunnen lopen. Kunnen snelheidsherinneringen op de 
gepaste wijze aangebracht worden?
Kan de defecte smiley vlakbij Brico-Job in de richting van Dolez vervangen worden? Kan er een in de andere 
richting voorzien worden, ter hoogte van de parking die heringericht wordt (ter hoogte van Séquoia)?



Antwoord 1

De plastic borden werden geplaatst door de dienst Reserveren van Parkeerplaatsen en de metalen borden door 
de dienst Reinheid. Een dergelijke toestand is slechts mogelijk tijdens brocantes of de jaarmarkt. Hier moest de 
periode vermeld werden (van 12/9/2019 t.e.m. 14/9/2019). Het betreft een vergetelheid. In de toekomst zullen 
deze twee diensten de plaatsing van borden centraliseren.

Antwoord 2 

Het snelheidsbord werd op eigen initiatief geplaatst door de schoolregisseur. De diensten hebben het bord 
verwijderd om de eenvoudige reden dat de wegcode niet oplegt dat er herinnerd moet worden aan de snelheid 
binnen een snelheidszone. Indien dit toch gerechtvaardigd is, wordt er gebruik gemaakt van wegmarkering die 
beter zichtbaar is dan een bordje dat ergens verscholen staat tussen andere borden. 

De smiley behoort toe aan de politie en die zal binnenkort verwijderd worden.

De gemeente beschikt eveneens over meters ("mobiele smiley") die zowel de snelheid als het aantal voertuigen 
registreren. De Wegendienst zal er binnenkort een installeren in de Sint-Jobsesteenweg, ter hoogte van de 
oversteekplaats van het PMS-centrum, om snelheidsgegevens te kunnen verkrijgen.


