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Tiideliike politieverordening op het wegverkeer
Gendarmendreef - eenrichtingsverkeer in drie delen. Verlenging van de maatregel.

Het college,

Gelet op het advies van het wijkcomité Lorraine en de klachten van de bewoners over het doorgaand verkeer in de 
dreef;
Aangezien de volledige Gendarmendreef omgevormd werd tôt woonerf;
Aangezien de dienst Wegen-Mobiliteit bij wijze van test voorgesteld heeft om tegengesteld eenrichtingsverkeer in te 
voeren in twee delen van de Gendarmendreef - het ene van de Eikenlaan naar de Maarschalklaan en het andere van 
de Fort-Jacolaan naar de Maarschalklaan;
Aangezien het nodig was om de Maarschalklaan doodlopend te maken om deze wijzigingen in goede banen te 
leiden;
Aangezien de politie met de genoemde voorstellen ingestemd heeft;
Aangezien de buurtbewoners geïnformeerd werden via een huis-aan-huisbericht en er een openbare vergadering 
plaatsgevonden heeft op 14 oktober 2021;
Aangezien er tellingen van het autoverkeer met behulp van preventieve radars voorzien zijn voor de testfase en op 
het einde ervan;
Aangezien de test aangevangen is op 3 november 2021 en moest aflopen op 26 januari 2022;
Gelet op de beslissing van het Overlegcomité van 17 november 2021 en de verplichte terugkeer naar telewerk; 
Aangezien deze beslissing geleid heeft tôt wijzigingen in de verplaatsingswijzen;
Aangezien het Overlegcomité van 6 januari 2022 de geldende maatregelen inzake telewerk bekrachtigd heeft;
Gelet op de beslissing van het college van 18 januari 2022 om de test te verlengen zodat hij gevoerd wordt in 
omstandigheden die de werkelijke situatie op hetterrein zo goed mogelijk weerspiegelen;
Aangezien er een communicatie gebeurd is op de website, via een bord ter plaatse en in de vorm van een huis-aan- 
huisbericht aan de bewoners om ze te informeren over de verlenging van de testfase;
Aangezien er een diepgaand onderzoek van de meetgegevens verricht moet worden door de diensten; Dat het 
bijgevolg wenselijk lijkt om de maatregel met enkele weken te verlengen, in afwachting van de overdracht van de 
conclusies en lessen inzake verkeer;
Aangezien er een communicatie voorzien is op de website en op een bord ter plaatse om te informeren over de 
verlenging van de maatregel;
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 van de politie op het wegverkeer;

Beslist:
Op basis van artikel IBObis van de NGW de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed te keuren;
De politieverordening voorgesteld door de cel Mobiliteit voor eenrichtingsverkeer in twee delen van de 
Gendarmendreef: het ene van de Eikenlaan naar de Maarschalklaan en het andere van de Fort-Jacolaan naar de 
Maarschalklaan, en het doodlopend maken van de Maarschalklaan te verlengen, en dit tôt 1 mei (1 maand);
De cel Mobiliteit de opdracht te geven Net Brussel te informeren over deze verlenging;
Dat deze verordening gepubliceerd zal worden overeenkomstig artikel 112 en 114 van de NGW en in werking treedt 
op de dag van bekendmaking ervan.

Afgekondigd en aangeplakt te Ukkel op T3 'O'i-


