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Zitting van 20.01.22

#Onderwerp : Juridische zaken – Verkeer en parkeren in de omgeving van het Edmond
Machtensstadion tijdens voetbalwedstrijden - Redelijke regelingen voor mensen met beperkte
mobiliteit die in de omgeving wonen. #

Algemene organisatie

HET COLLEGE,
 
Gelet op de artikelen 130 bis en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de artikelen 3 en 5 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden;
Gelet op de artikel 4, 4°, 7°, 8° en 12°, alsook op de artikelen 9 en 14 van de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
Overwegende dat in het kader van de preventie van risico's verbonden aan de organisatie van
voetbalwedstrijden door de NV Racing White Daring Molenbeek Future, de politiezone Brussel-West
tijdelijke verbodsmaatregelen uitvaardigt betreffende het verkeer van voertuigen en het parkeren in de straten
rond het Edmond Machtensstadion, met name om de onmiddellijke aanwezigheid van de politie en de
hulpdiensten te verzekeren;
Overwegende dat deze maatregelen gerechtvaardigd zijn door de noodzaak om de openbare orde te
handhaven door de bescherming van personen in en rond het stadion te waarborgen; dat de toepassing ervan
beperkt is tot één wedstrijd per maand, en slechts gedurende enkele uren;
Overwegende dat zij evenwel een bijzonder nadeel kunnen vormen voor gehandicapten die in de
onmiddellijke nabijheid van de ingang van het stadion wonen, aangezien zij hun woning niet met hun
voertuig kunnen bereiken of verlaten wegens de beperkingen die daar tijdelijk gelden voor het verkeer en het
parkeren;
Overwegende dat de houders van de speciale kaart bedoelde in artikel 27.4.3 van het Koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, die in de Charles Malisstraat en de Daringlaan gedomicilieerd zijn, en voor zover zij er niet
over een privé-parkeerplaats beschikken, moeten worden toegelaten om zich met hun voertuig te verplaatsen
binnen de perimeter van de tijdelijke politiemaatregelen die tijdens de in het Edmond Machtensstadion
georganiseerde voetbalwedstrijden zijn genomen, teneinde hen in staat te stellen de parkeerplaats van het
gemeentelijk zwembad Louis Namèche, waarvan de ingang gelegen is in de Charles Malisstraat, te bereiken
of te verlaten;
Overwegende dat deze mensen hun voertuigen daar zullen kunnen parkeren tijdens de verkeers- en
parkeerbeperkingen die tijdens de voetbalwedstrijden van kracht zijn;
Overwegende dat de betrokken personen voorafgaand een aanvraag moeten indienen bij het
gemeentebestuur om een individuele schriftelijke vergunning te verkrijgen die overeenkomstig deze
verordening wordt afgeleverd;
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BESLIST:
 
Artikel 1:
De houders van de speciale kaart bedoelde in artikel 27.4.3 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, die
in de Charles Malisstraat en de Daringlaan gedomicilieerd zijn, en voor zover zij er niet over een privé-
parkeerplaats beschikken te machtigen om zich met hun voertuig te verplaatsen binnen de perimeter van de
tijdelijke politiemaatregelen die tijdens de in het Edmond Machtensstadion georganiseerde
voetbalwedstrijden zijn genomen, teneinde hen in staat te stellen de parkeerplaats van het gemeentelijk
zwembad Louis Namèche, waarvan de ingang gelegen is in de Charles Malisstraat, te bereiken of te verlaten.
 
Artikel 2:
Deze zelfde personen toestemming te verlenen om hun voertuig op de parking van het gemeentelijk
zwembad te parkeren tijdens de verkeers- en parkeerbeperkingen die gelden tijdens voetbalwedstrijden die
in het Edmond Machtensstadion worden georganiseerd, op voorwaarde dat zij achter de voorruit van hun
voertuig zichtbaar de individuele schriftelijke vergunning aanbrengen die hen door het gemeentebestuur
werd afgeleverd.
 
Artikel 3:
Het effect van de individuele vergunningen die op grond van deze verordening worden afgeleverd, te
beperken tot de duur van de politiemaatregelen ter regulering van het verkeer en het parkeren tijdens
voetbalwedstrijden in het Edmond Machtensstadion.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Wnd. Secretaris, 
(g) Marijke Aelbrecht  

De Burgemeester-Voorzitster, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 25 januari 2022

De Wnd. Secretaris,

Marijke Aelbrecht  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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