
Gereglementeerd parkeerzones in verschillende straten van de gemeente 

Aanvullend politiereglement 

Aanvullend politiereglement goedgekeurd door het College in zitting van 09/01/2020. 

HET COLLEGE,
 
Gelet op het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Verkeersreglement) en zijn wijzigende besluiten;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 en zijn wijzigende besluiten waarbij de minimum 
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing van verkeerstekens;
 
Gelet de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken, zoals gewijzigd;
 
Gelet de beslissing van 03/12/2018 van de Gemeenteraad om de bevoegdheid om aanvullende 
politiereglementen op het wegverkeer te nemen aan het College van burgemeester en schepenen toe 
te vertrouwen;
 
Gelet op het besluit van 16/07/1998 van de Brusselse Regering betreffende de overlegging aan de 
Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het 
administratief toezicht, zoals gewijzigd;
 
Overwegende dat het reglement, dat goedgekeurd werd door het College in zitting van 23/05/2019, 
herzien moet worden;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
1. de beslissing van 23/05/2019 betreffende het gereglementeerd parkeren te vervolledigen; 

 

2. het betalend parkeren goed te keuren waarbij afgebakende parkeerplaatsen worden voorzien van 
biljetautomaten die de parkeerduur beperken overeenkomstig artikel 27.3 van het algemeen 
politiereglement op het wegverkeer, in volgende wegen:

Rode zone, van maandag tot zaterdag, van 09u tot 18u:
• Stafhouder Braffortstraat (tussen de Tongerenstraat en de Menapiërsstraat, pare kant, van nr. 2 tot 

nr. 14 en van nr. 18 tot nr. 58)
• Jean-Baptiste Degrooffplein
• Georges Henrilaan (tussen de Brand Whitlocklaan en de Meudonsquare)
• Sint-Lambertusstraat (van nr. 135A tot nr. 143)

Oranje zone, van maandag tot zaterdag, van 09u tot 18u:
• Albert-Elisabethlaan
• Lola Bobescostraat
• Brand Whitlocklaan



• Jacques Brellaan
• Henri Dietrichlaan (pare kant; onpare kant, van nr. 1 tot nr. 19)
• Floraliënstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en nr. 81)
• Georges Henrilaan (tussen de Brand Whitlocklaan en de Linthoutstraat)
• Georges Henrilaan: de parking van de Meierij Van Meyel
• Albert Jonnartlaan
• Kerselarenbergstraat
• Kruisdagenlaan
• Linthoutstraat (tussen de Jonnartlaan en de Kruisdagenlaan - onpare kant)
• Ridder Koninglaan
• Schrijnwerkerstraat
• Sint-Lambertusplein, in zijn geheel
• Sint-Lambertusstraat
• Stafhouder Braffortstraat (tussen de Menapiërsstraat en de Henri Dietrichlaan)
• Tweelindenlaan

Groene zone, van maandag tot vrijdag, van 09u tot 18u:
• Droomlaan
• Ideaallaan (tussen de Maria-Hemelvaartlaan en de Emile Vanderveldelaan)
• Janboslaan (tussen de Vanderveldelaan en de Ideaallaan)
• Lesselaan (tussen de Maria-Hemelvaartlaan en de Emile Vanderveldelaan)
• Maria-Hemelvaartlaan
• Semoylaan (onpare kant, van nr. 1 tot nr. 31; pare kant, van nr. 2 tot nr. 28)

3. een (blauwe) parkeerzone in te stellen waar het parkeren beperkt wordt tot 2 opeenvolgende uren 
overeenkomstig het artikel 27.1.1 van het algemeen politiereglement op het wegverkeer, van 
maandag tot vrijdag (tenzij anders vermeld), in volgende wegen:

• Guillaume Abelooslaan
• Joseph Aernautstraat
• Albertynlaan
• Aprillaan
• Aragonstraat, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Arthur Andréstraat (tussen de Korenbloemlaan en de Landschaplaan - pare kant)
• Augustuslaan
• Atticastraat
• Baden Powelllaan
• Bretagnestraat
• Calabriëlaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u (tussen nr. 1 en nr. 38)
• Cayershuisstraat



• Claireaulaan
• J.R. Collonlaan
• André Crabbestraat
• Crocqstraat
• Robert Dalechamplaan
• Dapperenlaan (met inbegrip van de parking van het sportcomplex Poseidon)
• de Broquevillelaan
• Théodore De Cuypergaarde
• Théodore De Cuyperstraat (tussen de Marcel Thirylaan en de Hof ten Berggaarde)
• Raymond de Meesterlaan
• Jean-François Debeckerlaan (tussen de Albert Dumontlaan en de Joseph Aernautstraat)
• Jean-François Debeckerlaan (onpare kant tussen de Kapellaan en de Joseph Aernautstraat)
• François Debelderstraat
• Decemberstraat
• Dennenboslaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Charles de Thienneslaan
• Marcel Deviennelaan
• Donkerstraat
• Driesstraat (tussen nr. 42 en nr. 211)
• Albert Dumontlaan (tussen de Jean-François Debeckerlaan en de Landschaplaan)
• Erfprinslaan
• Eveninglaan
• Fabrystraat
• Februarilaan
• Floraliënstraat (tussen de Vervloesemstraat en nr. 40 - pare kant; en nr. 29 - onpare kant)
• Foliantgaarde
• Galgelaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Generaal Bastinlaan
• Generaal Lartiguelaan
• Georges Henrilaan (tussen de Heydenberglaan en de Verheyleweghenplein)
• Victor Gilsoulgaarde
• Victor Gilsoullaan
• Goede Koninginstraat
• Gouddallaan
• Gouden Bekerlaan
• Gouden Eilandenlaan, pare kant



• Louis Gribaumontlaan
• Groenenberg
• Gulledelle
• Hertogstraat
• Heydenberglaan
• Hippokrateslaan
• Hof ten Berg
• Hof ten Berggaarde
• Herbert Hooverlaan
• Jacques Hotonstraat
• Paul Hymanslaan
• Ideaallaan (tussen de Emile Vanderveldelaan en de Korenbloemlaan - pare kant)
• Jansboslaan (tussen de Emile Vanderveldelaan en de Albert Dumontlaan)
• Januarilaan
• Louis Jasminstraat
• Joséphine-Charlottesquare
• Julilaan
• Kantelenlaan
• Kapellaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Kasteel Kieffeltstraat
• Kerkedelle
• Kerselarenlaan
• Klakkedellestraat
• Kleinenberg, 4 parkeerplaatsen ter hoogte van Home Kleinenberg nr. 181, met uitbreiding tot 

zaterdag van 09u tot 18u
• Kleurenprachtlaan
• Kluizemarialaan
• Konijnenberggaarde
• Koninklijk Atheneumstraat, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Korenbloemlaan
• Korenbloemplein
• Kraainemlaan
• Kroninglaan
• Kruispuntstraat
• Laatste Rustlaan
• Lambeaulaan
• Landschaplaan



• Lenneke Marelaan
• Lesselaan (tussen de Emile Vanderveldelaan en de Spiraallaan)
• Leuvense Steenweg, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Levieplein (tussen de Erfprinslaan en de Georges Rencystraat)
• Lindenberg
• Linthoutbosstraat
• Lommerlaan
• Maartlaan
• Madyolstraat
• Georges Maerckaertlaan
• Marie-Josélaan
• Marie-Joséplein
• Georges en Jean Martinstraat
• Meilaan (tussen de Levieplein en de Heydenberglaan)
• Meilaan (tussen de Heydenberglaan en de Verheyleweghenplein)
• Meiplein
• Fernand Mélardstraat
• Mistrallaan
• Jean Monnetlaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Constant Montaldlaan
• Karel Moonensstraat
• Emmanuel Mounierlaan
• Gilbert Mullielaan
• Neerveldstraat
• Noodlottige Rotsstraat
• Oeverstraat
• Oktoberstraat
• O.-L.-Vrouwstraat, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Orionlaan
• Ophaalbrugstraat
• Henri Pauwelslaan
• Pegasuslaan
• Pontonnierstraat
• Prekelindenlaan
• Priester de l’Epéestraat
• Prometheusgaarde



• Ramlaan
• Georges Rencystraat
• Roodebeeksteenweg (tussen de Théodore De Cuyperstraat en de Paul Hymanslaan), met 

uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18 u
• Roodebeeksteenweg (tussen de Robert Dalechamplaan en de Verheyleweghenplein)
• Roodebeeksteenweg (tussen de Maartlaan en de Sterrenbeeldenlaan)
• Jules-Pierre Rullenslaan
• Schoonzichtgaarde
• Schutterlaan
• Semoylaan (tussen de Emile Vanderveldelaan en de Spiraallaan)
• Septemberlaan
• Albert en Marie-Louise Servais-Kinetstraat
• Sint-Hendriksstraat
• Sint-Hendriksvoorplein
• Sint-Lambertuskerkstraat
• Sint-Lambrechts-Woluwelaan
• Antoine-Joseph Slegersgaarde
• Antoine-Joseph Slegerslaan
• Slotlaan
• Solleveldstraat
• Speeckaertlaan (tussen het Marie-Joséplein en de Meilaan)
• Speeckaertlaan (tussen de Meilaan en de Roodebeeksteenweg)
• Spiraallaan
• Stationsstraat van Woluwe
• Michel Sterckmanslaan
• Ter Kamerenstraat
• Tiendenschuurdreef
• Jean-Baptiste Timmermansstraat
• Tollaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Tomberg
• Tombergplein (met inbegrip van de parking gelegen beneden aan het gemeentehuis)
• Léon Tombustraat
• Tweehuizenweg
• Edgard Tytgatlaan
• Uitstaplaan
• Vandenhovenstraat
• Emile Vanderveldelaan



• Schepen Van Muylderslaan
• Veldkapellaan
• Veldkapelgaarde
• Verbindingstraat
• Vergoteplein (tussen de Brand Whitlocklaan en de Herbert Hooverlaan)
• Vergoteplein (tussen de Vergotestraat en de Brand Whitlocklaan)
• Vergotestraat (pare kant)
• Verheyleweghenplein
• Verheyleweghenstraat
• Vervloesemstraat
• Vier Seizoenenhof
• Vootstraat (tussen het Heilig-Hartplein en de Woluwedal)
• Lieutenant Freddy Wampachstraat
• Weggevoerdenstraat
• Watermanlaan
• Werkzaamheidstraat
• Westenwindstraat
• Wezembeeklaan
• Windmolenberg
• Woluwedal (tussen de Vootstraat en Zaventem)
• Woluwedal (tussen de Stationsstraat van Woluwe en de Vootstraat)
• Yorkshirelaan, met uitbreiding tot zaterdag van 09u tot 18u
• Zuiderkruislaan

4. een parkeerzone "buurtbewoners" in te stellen waar de parkeerduur gereglementeerd is 24 uren op 
24 en 7 dagen op 7 overeenkomstig het artikel 27ter van het koninklijk besluit van 01/12/1975 
houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer, in volgende wegen:

• Banierenstraat
• Donkerstraat, langs de bebouwde kant, hetzij tussen de nrs. 10 en 56

Deze maatregelen zullen verwezenlijkt worden door een signalisatie op te zetten die in 
overeenstemming is met de reglementaire voorschriften.


