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Tijdelijke politieverordening : Heropening containerpark - coronamaatregelen van 7 april 
2020 tot en met 19 april 2020.  (581.16)  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de heropening van het containerpark op dinsdag 7 april 2020 dienen er 
verkeersmaatregelen genomen te worden tijdens de coronamaatregelen. 
Feiten, context en argumentatie 
Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen 
te treffen. 
Juridische overwegingen 

 Artikels 56 §2, 287 en 288van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2. 
 De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid 

de artikelen 57 §2, 186 en 187. 
 Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is. 
 Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het 
gewijzigd is. 

 De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister 
van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van 
verkeerstekens. 

 Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel. 
 
Besluit: 
1.Ter gelegenheid van de heropening van het containerpark tijdens de coronamaatregelen, zullen 
volgende politiemaatregelen getroffen worden: 

    Maatregelen openingsuren Containerpark – Coenenstraat  
o De afwachtingszone wordt voorzien in de Coenenstraat. Men dient aan te rijden via 

de Van Franchenlaan,Wijkmansstraat, Boekweykoekstraat en de Coenenstraat om 
het containerpark te bereiken. 
Deze verkeersmaatregel ter kennis brengen door oranje aanwijzingsborden. 

o éénrichtingsverkeer : in de Coenenstraat komende van de Boekweykoekstraat. 
Deze verkeersmaatregel ter kennis brengen door het verkeersbord F19 thv het 
kruispunt Boekweykoekstraat/Coenenstraat. 

o Men voorziet het verkeersbord D1a thv de uitrit van het containerpark / jeugdhuis 
Echo. 

o Bewoners van de wijk Beiaard dienen rechtsaf te slaan richting de Van 
Franchenlaan. 
Deze verkeersmaatregel ter kennis brengen door de verkeersborden D1f. 
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o Van Franchenlaan – signalisatie: 
Om te vermijden dat men de Coenenstraat inrijdt ter hoogte van de Van 
Franchenlaan voorziet met het verkeersbord C31b en het verkeersbord C1 op nadar 
+ extra aanwijzigingsbord ‘containerpark rechtdoor’.  
De werklieden van de gemeente Steenokkerzeel staan in voor het plaatsen en 
verwijderen/afdekken van de verkeersborden. 
Bijkomende voorwaarden:  
Wanneer verkeersborden E1 of E3 (stilstaan en/of parkeren verboden) worden 
geplaatst, wordt de plaatser verzocht de nummerplaten van de voertuigen die er op 
dat moment staan door te geven aan de Verkeersdienst van de Lokale Politie 
Steenokkerzeel (PZ Kastze). Dit kan per fax: 02/759.69.21 of per mail: 
verkeerskunde@kastze.be. Op het einde van deze ingestelde reglementering dient 
de bestaande parkeerregeling herhaald te worden. De verkeersborden E3 en E1 
dienen geplaatst te worden conform de voorschriften  omschreven in het MB van 11 
oktober 1976 artikel 11 betreffende het reglement van de wegbeheerder : 
-        Begin van de zone = Bord E3 of E1 met onderbord Xa (zwarte pijl naar boven) 
-        Einde van de zone = Bord E3 of E1 met onderbord Xb (zwarte pijl naar 
beneden) 
-        Bij een zone stilstaan- en parkeerverbod groter dan 300m, dient er een 
herhalingsbord E3 of E1 met het nodige onderbord geplaatst te worden. 

2. Deze politieverordening is van kracht van 7 april 2020 tot en met 19 april 2020. 
3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, 
een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere 
straffen bepalen. 
4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het 
decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is. 
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