
COÖRDINATIE - GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - "AFBAKENING 

BEBOUWDE KOM" - (vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 09 september 1981 en gewijzigd bij 
Gemeenteraadsbesluiten van 29.08.1994 en 19.12.1995 – 14.11.2005 – 20.04.09 – 16.08.10 – 
16.08.11 

=============================================== 

De COÖRDINATIE - GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - "AFBAKENING 
BEBOUWDE KOM"  (GR 18.01.15) 

==================================================== 
 
Art. 1. De grenzen van de bebouwde kom van KOKSIJDE worden als volgt vastgesteld 

 Koninklijke Baan : voor het kruispunt met de Dorlodotlaan 1.

 Koninklijke Baan : voor het kruispunt met de Zeepannelaan 2.

 C.Permekelaan : tegenaan het kruispunt met de R.Vandammestraat 3.

 Berglaan : tegenaan het kruispunt met de R.Vandammestraat 4.

 Meridiaanstraat : tegenaan het kruispunt met de R.Vandammestraat 5.

 Strandlaan : tegenaan het kruispunt met de R.Vandammestraat en Leopold III Laan 6.

 Leopold III laan : voor het kruispunt met de Ranonkellaan en Van Buggenhoutlaan 7.

 R.Vandammestraat : ter hoogte van het Engels Kerkhof en inrit vakantiedomein " 't Liefoord"  8.

 Pylyserlaan centrum Koksijde : tegenaan het kruispunt met de Visserstraat 9.

 Galloperstraat : voor het kruispunt met de Silicostraat 10.

 Kerkstraat : voor de aansluiting van de oude Betonbaan (vroeger militair domein) met de  11.

 Burgweg 12.

 Vissersstraat : voor het kruispunt met de Houtsaegerlaan 13.

 
Op de genoemde plaatsen zullen de verkeersborden F1 en F3 worden aangebracht. 

 

  
Art. 2. De grenzen van de bebouwde kom van de deelgemeente Oostduinkerke worden als volgt vastgesteld  

 Albert I laan : voor het kruispunt met de Cottagelaan 1.

 Albert I laan : voor het kruispunt met de Doornpannelaan en de G.Scottlaan   2.

 Pylyserlaan : voor het kruispunt met de Westhinderstraat 3.

 Koksijdesteenweg : voor het kruispunt met de Westhinderstraat 4.

 Toekomstlaan : nabij kmpaal 1500 ( eerste huizen van de dorpskern Oostduinkerke ) 5.

 Koningstraat : op 60m van het kruispunt met de Toekomstlaan 6.

 Ganzestraat : voor het kruispunt met de Koksijdesteenweg 7.

 Nieuwpoortsteenweg : voor het kruispunt met de Weldadigheidstraat 8.



 Hazebeekstraat : voor de Nieuwpoortsteenweg 9.

 Farasijnstraat : voor de Andre Geryllaan 10.

 Polderstraat : voor het kruispunt met de Prinses Charlottestraat 11.

 
Op de genoemde plaatsen zullen de aangepaste verkeersborden begin en einde bebouwde kom ( F1 en F3 ) worden 
aangebracht. 

 
Art. 3. De grenzen van de bebouwde kom van de deelgemeente Wulpen worden als volgt vastgesteld :  

 Dorpsplaats, oor het kruispunt met de Veurnekeiweg. 1.

 Dorpsplaats, voor het kruispunt van de Booitshoekestraat. 2.

 
Op de genoemde plaatsen zullen de aangepaste verkeersborden begin en einde bebouwde kom (F1 en F3 worden 
aangebracht. 

 
Art. 4. De grenzen van de bebouwde kom van OOSTDUINKERKE, wijk Groendyk worden als volgt vastgesteld 

   1.

 Albert I laan : voor het kruispunt met de Kol.D’Haenenlaan/Dewittelaan (KP inbegrepen) a).

 Albert I laan : voor het kruispunt met de Dewittelaan (KP inbegrepen) b).

 Spreeuwenberg : na het kruispunt met de Gen.Notermanlaan (KP inbegrepen) c).

 Kinderlaan : tegenaan het kruispunt met de Albert I laan (KP niet inbegrepen) d).

 Lijsterstraat: tegenaan het kruispunt met de Kinderlaan (KP niet inbegrepen) e).

 Noordzeedreef:  na kruispunt met de Kol.D’Haenenlaan/Gen Notermanlaan (KP   inbegrepen) f).

   
 
Op de genoemde plaatsen zullen de verkeersborden F1 en F3 worden aangebracht. 

 

 Binnen de bebouwde kom is de snelheid tot max.70 Km/h toegelaten op : 1.

 

 Albert I laan, zuidkant, vanaf het kruispunt met de Kol.D’Haenenlaan, tot de aansluiting met de 2.
Spreeuwenberg  

 Spreeuwenberg, vanaf de aansluiting met de Albert I laan tot voorbij kruispunt met de 3.
Gen.Notermanlaan  

 Albert I laan, noordkant, vanaf het kruispunt met de Dewittelaan, tot voorbij het kruispunt met de 4.
Dewittelaan.  

 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden bij middel van de verkeersborden C43 en C45 ( 70 Km/h )en daar waar 
nodig de verkeersborden C43 ( 50 Km/h ) met onderbord " Herhaling ". 

 
 
Art. 5. De grenzen van de bebouwde kom van KOKSIJDE,  Dockaertwijk worden als volgt vastgesteld (GR 16.08.10) 

 

   1.



 Dockaertstraat,  grens met de stad Nieuwpoort a).

 
Op de genoemde plaatsen zullen de verkeersborden F1 en F3 worden aangebracht. 
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SCHOOLOMGEVINGEN ZONE 30 (GR 30.06.05) 

======================================================== 

 

Art. 6. Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen Helvetiastraat nr. 28 

 De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot 1.
max.30 km/h.  
De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend: 

 KP Hostenstraat/ R Vandammestraat b).

 KP Helvetiastraat/ Zeelaan c).

 Aansluitend op de zone “ schoolomgeving “Gemeentelijke basisschool Koksijde”. d).

 Beide zijden, vanaf de Koninklijke Baan tot het Zavelplein e).

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone 2.
met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 7. Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen A. Bliecklaan nr. 20 

 De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot 1.
max.30 km/h.: 

 KP met de P.Benoitstraat/Kruisdistelstraat a).

 KP met de Vlaanderenstraat b).

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone 2.
met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 8. Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Koksijde “ gelegen Abdijstraat nr.101 

 De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot 1.
max.30 km/h.:Noordkant, vanaf de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ 
Boulognestraat; 

 aansluitend op de zone “schoolomgeving “De Ark “ Helvetiastraat a).

 KP met de Hostenstraat b).

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone 2.
met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

 

Art. 9. Opgeheven 

Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, afd.Wulpen gelegen Dorpsplaats 24 



De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen 
afgebakend: 

 75 m langs weerszijden toegangspoort a).

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en 
waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling” 

Art. 10. Schoolomgeving “ Gemengde Vrije basisschool “ Vrijheidstraat 8: 

 

 De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen beperkt tot 1.
max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend: 

 KP Schepenstraat a).

 75 m langs weerszijden toegangspoort b).

 Schoolstraat, aansluitend op zone 30 schoolomgeving Gemeentelijke basisschool c).
Oostduinkerke, Dorpsstraat (N396)  

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone 2.
met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”. 

Art. 11. De  schoolomgeving “ Leefschool De Letterzee” “ gelegen A Fastenaekelslaan nr.24, 

 De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 1.

 KP met de J.Paviljoenstraat a).

 KP met de Albertinelaan/Borleestraat b).

 KP met de Gevaertlaan c).

 

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding 2.
en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling” 

Art. 12. De  schoolomgeving “ Medisch Pedagogisch Instituut van de gemeenschap, Westhoek” “ 
gelegen Pylyserlaan nr.132, 

 De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 1.

 75 m langs weerszijden toegangspoort a).

 KP met de Koksijdesteenweg (N396) b).

 

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding 2.
en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling” 

Art. 13. Opgeheven  
De  schoolomgeving “ Home Mathilde Schroyens” “ gelegen Veurnelaan nr.61, 

De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 

 75 m langs weerszijden toegangspoort a).

KP met de Berglaan 



KP met de Dageraadstraat 

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en 
waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling” 

Art. 14. De  schoolomgeving Private school “ Le Petit Lorraine” “ gelegen Noordzeedreef nr.1,  

 De max.toegelaten snelheid permanent beperkt tot max.30 km/h. 1.

 75 m beide zijden toegangspoort a).

 

 Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding 2.
en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling” 



Zone Max snelheid 50 km/h, deelgemeente Oostduinkerke  (GR 18.02.08) 

=============================================== 

 

Art. 1. In de deelgemeente Oostduinkerke worden de  grenzen van de zone max 50 km/h  als 

volgt vastgelegd: 

 
1. Polderstraat, volgend op bord F3 “Einde bebouwde kom Oostduinkerke” 
2. Polderstraat, tegenaan de Kinderlaan 
3. Karthuizerstraat, tegenaan de Nieuwpoortsteenweg 
4. Noordzeedreef, volgend op het bord F3 “Einde bebouwde kom Groendyk” 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC45. 
 

Art. 2. In de deelgemeente Wulpen worden de grenzen van de zone max 50 km/h als volgt 

vastgelegd: 

 
1. Dijk, zowel aan de oost- als westkant tegenaan de Veurnekeiweg en tegenaan de Conterdijk. 
2. Oude Zeedijkstraat, tegenaan de Veurnekeiweg 
3. Kortestraat, tegenaan de Veurnekeiweg 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC45. 



Zones Max gewicht, met uitzondering voor het laden en lossen, deelgemeente Oostduinkerke: 

(GR 18.02.08) 

=========================================================== 

 

Art. 1. In de deelgemeente Oostduinkerke, worden de grenzen van de zone Max. 3.5 Ton, 

uitzondering voor laden en lossen,  als volgt vastgelegd: 

 
1. Vrijheidstraat, tegenaan de Leopold II laan 
2. Polderstraat, tegenaan de Kinderlaan 
3. Karthuizerstraat, tegenaan de Nieuwpoortsteenweg 
4. Noordzeedreef, tegenaan de Kol. D’Haenenlaan 
5. Nieuwe Ydelaan, tegenaan de Stuifduinenweg 
6. P.Verhaertstraat, tegenaan de Elf Novemberstraat 
7. Schoolstraat, tegenaan de Dorpsstraat 
8. Weldadigheidstraat, tegenaan de Nieuwpoortsteenweg 
9. Farasijnstraat, tegenaan de Polderstraat 
10. Geryllaan, tegenaan de Polderstraat 

 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC21 en ZC21’, max 3.5 Ton 
met vermelding “uitgezonderd laden en lossen”. 
 

Art. 2. In de deelgemeente Wulpen, worden de grenzen van de zone Max 15 Ton, uitzondering 

voor laden en lossen, als volgt vastgelegd: 

 

 
4. Dijk, zowel aan de oost- als westkant tegenaan de Veurnekeiweg en tegenaan de Conterdijk. 
5. Oude Zeedijkstraat, tegenaan de Veurnekeiweg 
6. Kortestraat, tegenaan de Veurnekeiweg 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC21 en ZC21’, max 15 Ton 
met vermelding “uitgezonderd laden en lossen”. 



  
Zone Max snelheid 30 km/h (GR 20.03.17) 
================== 
 
Art. 1. In de deelgemeente Wulpen worden de  grenzen van de zone max 30 km/h  als volgt vastgelegd: 

 

1. Nieuwstraat (N330a) vanaf huis nr.13 richting Conterdijk 

2. Conterdijk ter hoogte nr.34 

3. Conterdijk ter hoogte nr.10 

4. Langeleedstraat, KP met Toekomstlaan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden F4a (begin zone) en F4b (einde zone) 

 
Art. 2. In de deelgemeente Oostduinkerke worden de  grenzen van de zone max 30 km/h  als volgt vastgelegd: 

 

1. Ijslandplein, tegenaan de Albert I laan 

2. Trumelet Faberstraat, tegenaan Zeedijk 

3. Astridplein, tegenaan de Albert I laan 

4. Annastraat, teegenaan Zeedijk 

5. Barkenstraat, tegenaan Zeedijk 

6. Europaplein, tegenaan de Albert I laan 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 

 
Art. 3. In de deelgemeente Koksijde worden de grenzen van de zone max 30 km/h als volgt vastgelegd: 

 

1. Lucionplein, tegenaan Zeedijk 

2. Strandlaan, tegenaan de Zeedijk 

3. George Grardplein, tegenaan Zeedijk 

4. Klaprozenstraat, tegenaan Zeedijk 

5. Jacobuskruidstraat, tegenaan Zeedijk 

6. Scheepsjongenstraat, tegenaan Zeedijk 

7. Quinten Metsysstraat, tegenaan Zeedijk 

8. Sloepenlaan, tegenaan de Zeedijk 

9. Prof.Blanchardplein, tegenaan Zeedijk 

10. E. Vanlangenhovestraat, tegenaan de Zeedijk 

11. Orchideestraat, tegenaan Zeedijk 

12. Charleroistraat, tegenaan Zeedijk 



13. Steekspelstraat, tegenaan Zeedijk 

14. Zavelplein, tegenaan de Zeedijk 

15. Prins Albertplein, tegenaan Zeedijk 

16. Middelkerkestraat, tegenaan de Zeedijk 

17. Jacob Jordaensstraat, tegenaan Zeedijk 

18. Eugenie Terlinckplein, tegenaan de Koninklijke Baan 

19. Jan Frans Willemsstraat, tegenaan Zeedijk 

20. Heiststraat, tegenaan Zeedijk 

21. Vanhaelenstraat, tegenaan Zedijk 

22. Zouavenplein, tegenaan de Zeedijk 

23. Leopoldine Lejeunestraat, tegenaan Zeedijk 

24. Joststraat, tegenaan Zeedijk 

25. Vredestraat, tegenaan Zeedijk 

26. Elisabethplein, tegenaan de Zeedijk 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b 

 
Art. 4. In de deelgemeente Oostduinkerke, wijk Groendyk worden de grenzen van de zone max 30 km/h als volgt 

vastgelegd: 

 

1. Zeedijk, tegenaan de Paardenvissersweg 

2. Westenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 

3. Noordenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 

4. Oostenwindhelling, tegenaan de Zeedijk 

5. Zeedijk, tegenaan de Kinderlaan 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
Art. 5. In de deelgemeente Koksijde worden de grenzen van de zone max 30 km/h rond de Zeelaan als volgt 

vastgelegd: 

1. Zeelaan, tegenaan het rond punt met de Lejeunelaan/Jaak Van Buggenhoutlaan 

2. Hertstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 

3. Bronstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 

4. Condéstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 

5. Gulden Vlieslaan, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 

6. Steenbeukenstraat, tegenaan het kruispunt met de Lejeunelaan 

7. Pierre Sorellaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 



8. Zouavenlaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

9. Vloedstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

10. Duinbergenstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

11. Guido Gezelleplein, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

12. Zeelaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

13. Maurice Blieckstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

14. Kursaallaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

15. Lalouxlaan, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

16. Schoonjachtstraat, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 

17. Avondschemeringspad, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 

18. Vlaanderenstraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 

19. Peter Benoitstraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 

20. Bosquetiastraat, tegenaan het kruispunt met de Albert Bliecklaan 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeenteraad 17.02.2009 (gew.GR 03.08.09 – GR  18.05.15) 

 
Art. 1. De COORDINATIE – GEMEENTELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER – 

AFBAKENING ZONE “ VERKEER VERBODEN IN BEIDE RICHTINGEN, MET UITZONDERING 
VAN PLAATSELIJK VERKEER EN BROMFIETSEN KLASSE A “ 

=========================================================== 
 

Art. 1. De grenzen van de zone “verkeer verboden in beide richtingen met uitzondering van 
plaatselijk verkeer en bromfietsen klasse A” , worden als volgt vastgelegd: 

 
1. Burgweg, tegenaan de Koksijdesteenweg 
2. Ganzestraat, tegenaan de Koksijdesteenweg 
3. Ammanswallestraat, tegenaan de Koksijdesteenweg 
4. Koningstraat, tegenaan de Dorpsstraat 
5. Hazebeekstraat, ter hoogte van de toegang tot het sportstadion 

6. Hof ter Hilleweg, tegenaan de Nieuwpoortsteenweg 
7. Koningstraat, tegenaan de Toekomstlaan 
8. Langeleedstraat, tegenaan de Toekomstlaan 
9. Nieuwstraat, tegenaan de Toekomstlaan 
10. Conterdijk, aan de Florizoonebrug 
11. Conterdijk, aansluitend aan de identieke zone van de stad Veurne. 
12. Kerkstraat, vanaf het kruispunt met de Galloperstraat, tot de aansluiting met de Burgweg. 
 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC3 met vermelding “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” en een logo bromfiets klasse A 
 
 



De Coördinatie – Gemeentelijk Aanvullend Politiereglement op het verkeer – Afbakening zone “ Betalend 
Parkeren” volgens de wijze en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten, overeenkomstig art. 27.3 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer “ : (GR 20.02.17) 

=========================================================== 
 
Art. 1. De grenzen van de zone St.IDESBALD / KOKSIJDE “ Betalend parkeren “ volgens de wijze en voorwaarden 

vermeld op de parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld  

 Allemeeschlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 1.

 Herman Terlincklaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 2.

 Genovevapad, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 3.

 Vanhouttelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 4.

 Ryckewaertlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 5.

 Strandlaan (noordkant Kon.Baan), voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 6.

 Oostendelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 7.

 H.Christiaenlaan (westkant Strandlaan), voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 8.

 Strandlaan (zuidkant Kon Baan), voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 9.

 H.Christiaenlaan (oostkant Strandlaan), voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 10.

 Meesjeslaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 11.

 Zeepannelaan, voor het kruispunt met de Strandlaan 12.

 Opgeheven door uitbreiding met Kerkepanneweg 13.

 Dillenslaan, voor het kruispunt met de Strandlaan 14.

 Opgeheven door uitbreiding met Goffinlaan 15.

 Strandlaan, voor het kruispunt met de Koninginnelaan (in richting RP Zeepanne) 16.

 Lucionplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 17.

 Strandlaan, voor het kruispunt met de Zeedijk 18.

 Vandeveldelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 19.

 Koninginnelaan (St. Idesbald, noordkant Kon Baan) voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 20.

 H.Christiaenlaan (noordkant Kon Baan), voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 21.

 Sloepenlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 22.

 21b Parnassiuskruidstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 23.

 Prof.Blanchardlaan,  voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 24.

 Prof.Blanchardplaats, voor het kruispunt met de Zeedijk 25.

 Opgeheven door uitbreiding met Prof Blanchardlaan 26.



 Burgondiestraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 27.

 Geraniumstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 28.

 Koninginnelaan (Koksijde) , voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 29.

 Viooltjesperk, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 30.

 Zeewierplein, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 31.

 Opgeheven door uitbreiding Zeewierplein 32.

 Opgeheven door uitbreiding Zeewierplein 33.

 Zavelplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 34.

 Koninklijke Baan, voor het kruispunt met de Kursaallaan, in de richting naar Koksijde 35.

 Lalouxlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 36.

 Schoonjachtstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 37.

 Albert Bliecklaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 38.

 Lucie Gerardstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 39.

 Mattezstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 40.

 Schoolmeesterslaan/Anemonenlaan, voor het kruispunt met de Bliecklaan 41.

 Kruisdistelstraat, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 42.

 Hyacintenlaan, voor het kruispunt met de Albert Bliecklaan 43.

 Van Buggenhoutlaan, voor het kruispunt met de H. Deweertlaan, in de richting naar RP Molen 44.

 Zeelaan, ter hoogte van de H. Deweertlaan in de richting naar Koksijde Dorp 45.

 Horizontlaan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 46.

 Dromerijweg/ Damesweg, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 47.

 Hoge Duinenlaan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 48.

 Morinstraat, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 49.

 Gulden Vlieslaan (oostkant Lejeunelaan) voor het kruispunt met de Lejeunelaan 50.

 Luypaertstraat, voor het kruispunt met de Lejeunelaan 51.

 Lejeunelaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 52.

 Koninklijke Baan, voor het kruispunt met de Lejeunelaan/Roussealaan, in de richting naar 53.
Oostduinkerke 

 Rousseaulaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan in de richting naar de Zeedijk 54.

 Zouavenplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 55.

 Terlinckplein, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 56.



 Maeterlinckstraat, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 57.

 Dorlodotlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 58.

 Zeedijk, voor het kruispunt met het Elisabethplein 59.

 Opgeheven door uitbreiding met Kerkepanneweg 60.

 Opgeheven door uitbreiding met Goffinlaan 61.

 Smeyerslaan, voor het kruispunt met de Strandlaan aan de oostkant 62.

 Koninginnelaan, voor het kruispunt met de H.Christiaenlaan  63.

 Majoor.D’Doooghelaan, voor het kruispunt met de H.Christiaenlaan 64.

 Goffinlaan, voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 65.

 Smeyerslaan, zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 66.

 Koninginnelaan , zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 67.

 H.Christiaenlaan, zuidkant Koninklijke Baan,voor het kruispunt met de Koninklijke Baan 68.

 Smeyerslaan, voor kruispunt met de Strandlaan 69.

 Koninginnelaan, voor het kruispunt met de Strandlaan aan de oostkant 70.

 Dwarsstraat, voor het kruispunt met de Koninginnelaan aan de zuidkant 71.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde zone) met vermelding 
“betalend”  
Art. 2. De grenzen van de zone Oostduinkerke “Betalend parkeren “ volgens de wijze en voorwaarden vermeld op de 

parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld 

 G.Scottlaan/ Strandjutterslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 1.

 Baron Empainlaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 2.

 Zeeraketstraat, voor het kruispunt met de Albert I laan 3.

 Pirschlaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 4.

 Dijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 5.

 Vreugdelaan/Weg der Hoop, voor het kruispunt met de Albert I laan 6.

 Zandzeggelaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 7.

 Zandzeggelaan, voor het kruispunt met de Zeedijk 8.

 Albert I laan, voor het kruispunt met het Ijslandplein, in de richting van Nieuwpoort 9.

 Ijslandplein, voor het kruispunt met de Zeedijk 10.

 Astridplein, voor het kruispunt met de Albert I laan 11.

 Jacquetlaan, voor het kruispunt met de Leopold II laan na het plein ingericht met parkeerplaatsen 12.

 Leopold II laan, voor het kruispunt met de Lehoucklaan/Rozenlaan, in de richting naar het Dorp 13.

 La Charitéstraat, voor het kruispunt met de Astridlaan 14.



 Elisabethlaan,, voor het kruispunt met de Astridlaan 15.

 Albert I laan, voor het kruispunt met de Barkenstraat, in de richting naar Koksijde 16.

 Europaplein, voor de beide kruispunten met de Albert I laan 17.

 F Timmermanslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 18.

 Devoslaan, voor het kruispunt met de Albert I laan 19.

 Broersbankhelling, voor het kruispunt met de Albert I laan 20.

 Oeverbankhelling, voor het kruispunt met de Albert I laan 21.

 Duinparklaan(noordkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 22.

 Uitkijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 23.

 Oostdijkweg, voor het kruispunt met de Albert I laan 24.

 Cottagelaan (noodkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 25.

 F.Timmermanslaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 26.

 Clos Fleuriweg, , voor het kruispunt met de Albert I laan 27.

 Devoslaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 28.

 Meeuwenlaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 29.

 Duinparklaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 30.

 Uitkijkweg, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 31.

 Oostdijkweg, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 32.

 Cottagelaan, zuidkant Albert I laan, voor het kruispunt met de Albert I laan 33.

 F.Timmermanslaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 34.

 Clos Fleuriweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 35.

 Devoslaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 36.

 Meeuwenlaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 37.

 Duinparklaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 38.

 Uitkijkweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 39.

 Oostdijkweg, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 40.

 Cottagelaan, voor kruispunt met de Zeebermlaan, in richting naar Albert I laan 41.

 Golflaan, voor het kruispunt met de Leopold II laan 42.

 Bruggestraat, voor het kruispunt met de Leopold II laan 43.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde zone) met vermelding 
“betalend”,  

 



Art. 3. De grenzen van de zone Groendyk  “Betalend parkeren “ volgens de wijze en voorwaarden vermeld op de 
parkeerautomaten “ worden als volgt vastgesteld 

 Albert I laan, voor het kruispunt met de Dewittelaan, in de richting naar Nieuwpoort 1.

 Zuidenwindhelling, voor het kruispunt met de Paardevissersweg , in de richting naar de Albert I laan 2.

 Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 3.

 Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 4.

 Opgeheven door uitbreiding met Zeedijk Groendyk 5.

 Albert I laan, voor het kruispunt met de Kinderlaan, in de richting naar Nieuwpoort 6.

 Kinderlaan (zuidkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 7.

 opgeheven 8.

 opgeheven 9.

 Noordzeedreef, voor het kruispunt met de Gen.Notermanlaan, in de richting naar de Albert I laan 10.

 Kinderlaan (noordkant Albert I laan) voor het kruispunt met de Albert I laan 11.

 Kinderlaan, voor het kruispunt met de Polderstraat in de richting naar de Nieuwpoortsteenweg 12.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9a (begin/einde zone) met vermelding 
“betalend”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afbakening Zones “Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel 

gebruik en minibussen” overeenkomstig art.70.1.3° van de verkeerscode; (GR 15.04.13 – GR 

20.01.14) 

 

====================================================================== 

 
 

1. In de zone genoemd “Ster der Zee” wordt de zone “Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, 
personenauto’s, auto’s dubbel gebruik en minibussen als volgt afgebakend: 
 
- Prof Blanchardlaan , voor het kruispunt met de Koninklijke Baan  
- Prof Blanchardlaan, voor het kruispunt met de Koninginnelaan 
- Grasplantenstraat, voor het kruispunt met de Prof Blanchardlaan 

 
Deze zonemaatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE9b (begin zone en 
einde zone). 



ABDIJSTRAAT – 1010  (20.02.17) 

=============== 
 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

  Oostkant , vanaf 30 m voor het kruispunt met de Helvetiastraat. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

 
Art. 2. Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 

 Westkant, 30 m vanaf de oversteekplaats voor voetgangers thv schoolingang,  1.

 Westkant, 20 m voor de schooluitgang 2.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord "Schoolbus" en Xc . 

 
Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 Aan het kruispunt met de Middenlaan. 1.

ter hoogte van de schoolingang 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
Art. 4. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Op de oostzijde, gedeelte tussen het kruispunt met de Helvetiastraat en het kruispunt met de 1.
Middenlaan. 

 Op de westkant, vanaf het kruispunt met de Middenlaan tot de schoolingang 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 
Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 
Art. 5. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 Verboden richting, vanaf de Helvetiastraat naar de Middenlaan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en 
waar nodig met D1. 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 westkant, één plaats ter hoogte van de gemeenteschool 1.

 één plaats aan de oostzijde van de parking gelegen ten zuiden van de gemeentelijke basisschool 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide". 

Art. 7. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 

 Zuidkant, juist na het kruispunt met de Zeelaan 1.

 Strook aan de noordkant van de parking gelegen ten zuiden van de gemeentelijke bassischool 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 minuten en Xc. 



ACHT-SEPTEMBERSTRAAT – 4515 (GR 24.10.2016) 

=========================== 

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het  Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Oostkant, één plaats ter hoogte van uitrit van huisnummer 22 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBERT DUBOISSTRAAT – 2270 (GR 18.04.16) 

 
=========================================================== 
 
Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen overeenkomstig art. 68.3 van het Algemeen 

Reglement van de Politie op het Wegverkeer met uitzondering van fietsers en 
voetgangers. 

 
1. Gans de straat 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht paaltjes aan begin en einde van de straat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albert FASTENAEKELSLAAN – 2520  (GR 20.03.17) 

============================== 
 
Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Beide zijden, tussen de Middenlaan en de Borléestraat. 

2. 30 m ter hoogte van de school “De Letterzee” 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xc (30) 

 
Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Lusthuisjesstraat. 

 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49 

 
Art. 3. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

1. beide zijden tussen de Albertinelaan en de  J Paviljoenlaan 

 
Art. 4. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting, vanaf de Japans Paviljoenlaan naar de Middenlaan. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en 
waar nodig met D1. 

 
Art. 5. Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

 

1. 20 m ter hoogte van de vrije school “De Ark”. 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d + Xc (20) +  onderbord "Schoolbus". 
Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 

1. Eerste parkeerplaats ten zuiden van het kruispunt met de Albertinestraat 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLAERTHUIZENSTRAT - 5562 

====================== 

 

Wordt volledig geschrapt  
 
 



ALLEMEESCHLAAN  (Remi)   3116  (GR 18.02.08) 

=================== 

 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. oostkant, over de volledige afstand 

 
Art. 2.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. westkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 



AMMANSWALLESTRAAT – 4514 (wijz.GR 07.05.07) 

=========================== 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

2. oostkant , tussen het kruispunt met de Koksijdesteenweg en eerste zijarm van de straat 

3. westkant, tussen eerste en tweede zijarmen van de straat 

4. oostkant, tussen tweede en derde zijarmen van de straat 

5. westkant, tussen derde en vierde zijarmen van de straat 

6. oostkant, tussen vierde zijarm en kruispunt met Koningstraat 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb.. 

 

Art. 2. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

    Over de volledige afstand.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 

 

Art. 3.  Verboden toegang voor ruiters, overeenkomstig art. 68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

Over de volledige afstand. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC15 – ZC15’ 

 

Art. 4. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.  westkant , tussen het kruispunt met de Koksijdesteenweg en eerste zijarm van de straat 

2. oostkant, tussen eerste en tweede zijarmen van de straat 

3. westkant, tussen tweede en derde zijarmen van de straat 

4. oostkant, tussen derde en vierde zijarmen van de straat 

5. westkant, tussen vierde zijarm en kruispunt met Koningstraat 

 

 



ANEMONENLAAN – 2655 (GR 18.04.16) 

 
=========================================================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. westkant 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJELIERENLAAN - 2717 

===================== 

Art. 1. Verplichte richting, als door pijl aangegeven, overeenkomstig art.69.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

wegverkeer: 

 

 1. De bestuurders komende van de Anjelierenlaan naar de Ter Duinenlaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord D1. 



004. ANNASTRAAT – 4266 (GR 16.08.10) 

=============== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westkant, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 

 
Art. 4.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, vanaf huis nr.5 tot aan de Zeedijk.. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, eerste parkeerplaats vanaf Albert I laan. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 
Art. 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Albert I laan.. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49.



ARTHURLAAN - 4157 (aanv GR 20.04.99) 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Gaupinlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gaupinlaan/Gen.Victor 

Lorentlaan/Yvonnelaan/Arthurlaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 

 



ASTRIDLAAN – 4207 (GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – 16.08.10) 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Oostkant, vanaf de Biedenkopflaan tot de Albert I laan. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Westkant, vanaf de Biedenkopflaan tot de Albert I laan. 
2.  Westkant, vanaf de Biedenkopflaan tot huis nr.25 
3.  Oostkant vanaf huis nr.25 tot Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 
 
Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 4. opgeheven 
 
 
 
 

 



ASTRIDPLEIN – 4020   (aanv GR 15.04.1997 – wijz. GR. 02.07.07 - GR 19.05.08 – 16.08.10 – 16.04.12 

– 27.06.16) 
===============  
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Alle parkeerplaatsen op het plein. 
 
Art. 2.  Parkeren beperkt in tijdsduur, ingevolge wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.27.1 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het wegverkeer: 
 
1. Op volledige parking. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “uitgezonderd iedere 

dinsdag vanaf 01 april tot 31 oktober,  van 05.00 tot 15.00 uur. 
 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. één plaats op het plein 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 
Art. 4. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 
a) 15.0 Ton 
1. op het volledige plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 
 
Art. 5. Opgeheven  
  Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers : 
 
1. Het verlaten van het Astridplein via de Albert I laan is verboden. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 
onderbord M4. 

 
 
Art. 6. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare diensten en 

vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

 
Over de volledige afstand : 
 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur. 
   
 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 

  - Paasvakantie 
  - Herfstvakantie 
     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 
  



 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend 

vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 
  
 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur. 
 
 e) buiten de periodes vernoemd in a, b, c en d ingevolge wekelijkse marktdag,  vanaf 01 april tot 31 

oktober, iedere dinsdag van 05.00 uur tot 15.00 uur. 
 
         
2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en 

voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 
 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 met onderbord 
“uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan de toegang tot het Astridplein. 
 



BAD SCHALLERBACHPLEIN – (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

================== 
 
Art. 1 opgeheven 
 
Art. 2  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Twee plaatsen ter hoogte het hotel “Rivella” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 3  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1.  Op het rondpunt "Bad Schallerbachplein" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Zouavenlaan/Bauwenslaan/Pierre Sorellaan en Gulden Vlieslaan) 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 
 



BARKENLAAN – 4267 (GR 16.08.10) 

================ 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, eerste plaats vanaf de Albert I laan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Albert I laan. 

 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 



BAUWENSLAAN - 2245 

============= 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Rivella" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende                wegen (Bauwenslaan/P.Sorellaan/Gulden 

Vlieslaan en Zouavenlaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



BEKENTENISSENWEG  - 2100   (GR 03.08.09) 

==================== 
 
Art. 2.  Stilstaan- en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Oostkant, vanaf de Damesweg tot de Hoge Duinenlaan 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa en Xb. 
 



BENOITSTRAAT (Peter) - 2760 

======================= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting van het Struikenvoetpad naar de Bliecklaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 



 BERGLAAN – 1165 

================ 

 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art. 68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer : 

 

 

a) 3.5 Ton- over de volledige afstand, met uitzondering van het plaatselijk verkeer. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “ uitgezonderd plaatselijk verkeer “. 



BERTRANDLAAN (Ernest) - 3190 

=========================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan.. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



Bettystraat -  2505  (gew.GR 14.11.2011 – 16.04.12) 

============== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant van de straat , gedeelte tussen de Rolandstraat en het strand. 
2. Beide kanten van de straat, gedeelte tussen de Koninklijke Baan en het Duinenhuis. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 

 

Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijke bediening en fietsers, 
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Gedeelte vanaf de Koninklijke Baan tot het centrum “Duinenhuis” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C3 + onderbord “ “uitgezonderd 
plaatselijke bediening” + M2. 

 
Art.3 Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de     

Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Oostkant, vanaf de Rolandstraat tot aan het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en Xb 
 



BIEDENKOPFLAAN - 4203 (GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10) 

================= 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

1. Zuidkant, over de volledige afstand. 

 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Noordkant, over de volledige afstand. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Zuidkant, twee parkeerplaatsen tegenaan de Astridlaan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide"  

 
Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

1. Twee parkeerplaatsen tegenaan het Fabiolaplein 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dokter en onderbord Xc (6meter) 

 
 

 

 



BITTERZOETLAAN - 4226 

=================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



BLIECKLAAN (Albert) – 2630 (GR 12.01.09 – GR 03.08.09 – GR 16.08.10 – GR 22.06.15 – GR 

23.05.16) 
==================== 
 
Art. 1 Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Aan het kruispunt met de Zeelaan. 
2. Ter hoogte uitgang Vrije School. 
3. Aan het kruispunt met Koninklijke Baan 
4. Aan de rotonde “De Poort” 
 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49 
 
Art. 2 Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 
1.  Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende 

wegen (Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan/Zeelaan en Lejeunelaan). 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 
Art. 3 Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de politievan het Wegverkeer: 
 

1. ter hoogte huis nr.25 
2. ter hoogte huis nr.41 
3. ter hoogte huis nr.57 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 4 Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. beide zijden, vanaf RP Poort, tot Koninklijke Baan.. 
 
Art. 5 Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer:  
 

1.  Over de volledige afstand, tussen de RP “De Poort” en de Koninklijke Baan (N34) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en op de ondergeschikte weg 

B5 of B1. 
 
Art. 6 Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 
 

1.  Op beide zijden, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 
 
Art. 7 Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  15 m ter hoogte van de vrije school “De Ark”.. 

 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord "Schoolbus". 
 
Art. 8 opgeheven 



 

Art. 9 opgeheven 
 
  
Art.10  opgeheven 
 
 1. Zuidkant, ter hoogte huizen 2/4, over een afstand van 30m. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 11  Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Vier parkeerplaatsen, vanaf de rotonde ‘De Poort’, zuidkant. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (24m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 



BLIECKSTRAAT (Maurice) – 2820 (GR 24.10.2016) 

================================== 

 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 OpgehevenBeide zijden, over de volledige afstand. 1.

 Oostzijde, over de gehele afstand; 2.

 Westzijde, vanaf huisnummer 1 t.e.m. het kruispunt met de Westendestraat; 3.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord ZE1. 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

Aan het kruispunt met de Koninklijke Baan. 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLIGHBANKHELLING -  4274 (GR 20.01.14) 
============== 
 
 
opgeheven 
 



BOOITSHOEKESTRAAT - 5558 

====================== 

 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

 1. Over de volledige afstand.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 



BOSQUETIASTRAAT – 2750  (GR 20.03.17) 

====================  
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. In het gedeelte gelegen tussen de kruispunten met de A.Bliecklaan en de Lalouxlaan, op de 
rechterkant in de rijrichting in het gedeelte gelegen tussen de Vlaanderenstraat en de Lalouxlaan, op 
de rechterkant in de rijrichting  

  
 
Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 
bromfietsen klasse A: 

 

 1. Verboden richting vanaf de Lalouxlaan naar de A Bliecklaan de A. Bliecklaan naar de Lalouxlaan. 
 2. Verboden richting vanaf de Lalouxlaan naar de Vlaanderenstraat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 
 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. In het gedeelte tussen de kruispunten met de Vlaanderenstraat en de Lalouxlaan, rechts in de rijrichting, 
12 m thv huis nr.12. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord  E1 + Xc (12m) 

 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 
overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 
1. ter hoogte van het huis nr.17 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dokter en onderbord 
Xc (6 meter) 



BOUDRYSTRAAT (Alois) - 4409 

================== (aanv.GR 15.04.1997 – GR 19.05.08) 

 

Art.1.  Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art.2.  Wegen met voorrang, overeenkomstig  art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.  

 

1. Over de volledige afstand, voor beide richtingen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van het bord B9 en op de ondergeschikte wegen bij middel van bord B1. 

 

 

Art.3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3°  

  van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 

1. Zuidkant, tegenaan de Leopold II laan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder valide” en Xc 5m. 

 



BOULOGNESTRAAT – 2805  (GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 

=================== 
 
Art. 1. opgeheven 
 
 
Art. 2.    opgeheven 
 
Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Ropsweg 
 

- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur   
  
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 
 
Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Ropsweg 
 
- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 
00.00 tot 15.00 uur.. 
 

Art. 5 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
 

1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, noordkant. 
 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 

minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 
 

 



BOVALSTRAAT - 2735 

================ 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting in westelijk gelegen deel, vanaf de Lauwerstraat naar de Schoolmeesterslaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 



BRIALMONTLAAN - 3370 (aanv GR 09.03.1999) 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Tennislaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Tennislaan/Brialmontlaan/Duinenkranslaan en 

G.Umélaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 



BRUGGESTRAAT - 4210 

================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49 



BUGEAUDLAAN - 3350 

============= 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Ster der Zee" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen 

(Bugeaudlaan/Kon.Prinslaan/Tennislaan en Tulpenlaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



BURGWEG – 1090 (geschrapt GR 17.02.09) 

================== 
 



CAPUCIJNENLAAN – 1080  (GR 18.02.08- GR 21.02.11) 

===================== 
 
Art. 1.  Parkeren volledig op de rijbaan, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 
1. Op de westzijde, gedeelte tussen het kruispunt met de Houtsaegerlaan en de Fuchialaan.. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9g. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 
1. ter hoogte van het huis nr.13 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 
 
Art. 3. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: (GR10.06.1996) 
 
1. Op het rondpunt "Capucijnenlaan/Fuchsialaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aan-
sluitende wegen (Fuchsialaan/Capucijnenlaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 

 



CHARLEROISTRAAT – 2935 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 23.11.15) 

================== 
 
Art. 1 Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 

1. Op beide zijden, gedeelte tussen de David Tenierslaan en 15 m voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9f. 
 
Art. 2 Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Op beide zijden, over een afstand van 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 3 opgeheven 

 

Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Twee parkeerplaatsen gelegen vlak voor de uitrit van huisnummer 17 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 
 

 

 



CHRISTIAENLAAN (H.) – 3020 (GR 24.10.2016) 

================================ 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Gedeelte ten westen van de Strandlaan, op beide zijden tussen de Strandlaan en de Koninklijke Baan. 1.

Art. 2. Opgeheven 

Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Op beide zijden van het kruispunt met de Strandlaan. 1.

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer. 

 Noordkant, twee eerste parkeerplaatsen vanaf de Strandlaan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder valide” en Xc 
10m. 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 ter hoogte van het huis nr.23 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

Art. 6. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Twee parkeerplaatsen, zuidkant, ter hoogte van het huisnummer 16 1.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord ’30 minuten’ en het 
onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 

 
 

 



CHRYSANTENLAAN  - 2695 
 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Verboden richting vanaf Verbouwenlaan, links de vluchtheuvel, over de volledige afstand van de vluchtheuvel. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 

 



CONSCIENCESTRAAT (H.) – 2860 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

====================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Eén zijde, gedeelte vanaf Zavelplein tot Steekspelstraat. 
2. Eén zijde, gedeelte vanaf Zeewierplein tot Steekspelstraat 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 
 
Art. 2. Verkeer verboden voor fietsers, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Vanaf de Zavelplein tot de Steekspelstraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C11. 
 
Art. 3. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, gedeelte vanaf Zavelplein tot Steekspelstraat 
 
Art. 4. opgeheven 
 
 

 



CONTERDIJK – 5552    (GR 17.11.2008 GR 17.02.09)  

=============== 
 Art. 1. Beurtelings verkeer, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Op de verbindingsbrug tussen de Conterdijk en Dijk, heeft het verkeer  rijdende in de richting Dijk 
naar Conterdijk voorrang op het verkeer richting Conterdijk naar Dijk. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B19 en B21 
 
Art. 2 Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers, overeenkomstig 

art.71.2 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Verbindingsweg langsheen het kanaal (voormalige trekweg) tussen de Hof ter Hilleweg en de 
Pelikaanbrug. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord F99c (logo fietsers en 
voetgangers). 
 

 



COOSEMANSLAAN -  2620 (GR 19.05.08 – GR 17.11.2008) 

====================== 

 
Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Noordkant, vanaf de Zeelaan tot tegenaan de bocht voor de aansluiting met de Van Buggenhoutlaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xb. 

 
Art.2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Van Buggenhoutlaan tot de “Parking Malgré Tout” 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

Art. 3 Verboden links/rechts af te slaan, met uitzondering voor fietsers, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer; 

 

1. Verbod links af te slaan vanaf de parking naar de Zeelaan, richting Bad 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31 met onderbord M2 

 

Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Zuidkant , vanaf  de parking tot het kruispunt met de Van Buggenhoutlaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

 



DAHLIALAAN - 4220 

=============== 

Art 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: (GR10.06.1996) 

 

1. Op het rondpunt "Vijfweg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Duinparklaan/Dahlialaan/Nieuwe Ydelaan en 

Duinpanweg). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5.



DEGREEFLAAN - 4103 

=================== 

 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement   

   op de Politie van het Wegverkeer 

 

1. Op de zuidzijde, over de volledige afstand 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 

 



DELVAUXLAAN (Paul) 3201 

 
Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de noordkant, vanaf de Pannelaan tot de parking gelegen voor het "Delvauxmuseum". 

2. Op de Zuidkant, vanaf de parking voor het Delvauxmuseum tot de Van Looylaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 - Xa en Xb. 

 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op het Verkeer: (GR 15.04.1997) 

 

1. Ter hoogte van de ingang van het Delvauxmuseum. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht met bord F49.



DELWARTLAAN _ 2895   (GR 17.06.13) 

=================== 

Opgeheven. 



DEMEYERELAAN  (Victor) – 4232 (GR 18.05.15) 
 
Wordt volledig geschrapt  
 



DEVOSLAAN (Alfred) - 4263 

===================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Gedeelte tussen de Huldelaan en het strand, op de westkant. 

2. Gedeelte tussen het gebouw "Gray d'Albion" en het strand, op de oostkant. 

 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.Gedeelte tussen de Huldelaan en het gebouw "Gray d'Albion" ,op de oostkant. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 



DEWEERTLAAN (H.) – 2615 (GR 129.05.08) 

================ 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer,met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A: 

 

1. Verboden richting , vanaf de Parking “Malgré Tout” tot de Van Buggenhoutlaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig D1. 

 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Zuidkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 



 

DEWITTELAAN – 4351     (Gew GR 20.12.12) 
================ 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer,met uitzondering van fietsers en 
bromfietsers klasse A: 

 
1. Verboden richting , vanaf de Noordwindhelling naar de Albert I laan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig D1. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Twee plaatsen op de zuidkant, tegenaan de Albert I laan. 
2. Eén plaats thv huis nr.52 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a en Xc 10m, met onderbord "pictogram 
minder validen". 



DIJK WULPEN - 5551 (toegevoegd GR 08.09.1998 – GR 18.02.08) 

================= 

 

 Art. 1. Oversteekplaatsen voetgangers, overeenkomstig art. 76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) Ter hoogte van de Kortestraat. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan. 

 

Art. 2. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden over de volledige afstand 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer 



DILLENSLAAN (Julien) - 3175 

====================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2.    Stilstaan- en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) Zuidkant, tussen Strandlaan en Myriamweg. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc.



DOORNHOFSTRAAT - 1096 

 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, gedeelte vanaf Kerkstraat tot de eerste bocht naar rechts.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOORNPANNESTRAAT – 4140  

====================== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer:  

 Verboden richting, westelijke rijweg tussen de Doornpannestraat en de Albert I laan.  1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19. 



DORLODOTLAAN  -  2205   (GR 16.04.12) 

================= 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rousseaulaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      
wegen (Dorlodotlaan/  Rolandstraat/ Elisabethplein en G.Lejeunestraat/ Rousseaulaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 



DORPSPLAATS - 5555 

================ 

 

Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Eén parkeerplaats op het plein 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide". 

 

 

Art. 3. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 30 km/h. 

1° over de pleingedeelte van de straat 

 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 

 

 

 

 
 



DROMERIJWEG - 2145 

==============  

 

Art.1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Horizontlaan naar de Lejeunelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 

. 



DUINBERGENSTRAAT – 2395  (volledig opgeheven GR 16.08.10) 

=================== 
 

 



DUINENKRANSLAAN - 3395 (aanv GR 09.03.1999 - 11.06.01 – 19.01.15) 

============================================================ 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Tennislaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Tennislaan/Brialmontlaan/Duinenkranslaan en 

G.Umélaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 

Art.3. Opgeheven 



DUINPANWEG - 4230 (GR 10.06.1997) 

================= 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Vijfweg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Duinparklaan/Dahlialaan/Nieuwe Ydelaan en 

Duinpanweg). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



 

DUINPARKLAAN - 4230 

================= 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan.. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: (GR10.06.1997) 

 

1. Op het rondpunt "Vijfweg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Duinparklaan/Dahlialaan/Nieuwe Ydelaan en 

Duinpanweg). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 

Art. 3.  Gebod voorrang te verlenen aan bestuurders komende uit tegenovergestelde richting, overeenkomstig art.67.3  van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Ter hoogte van de wegversmalling, voor beide richtingen 

  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B19 en B21 

 

Art. 4. Inhaalverbod,overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. vanaf 50 m voor de aangebrachte wegversmallingen over een afstand van 100 m, in beide richtingen 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C35 en C37 of C46. 

 

 

 

Art. 5. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden ter hoogte van de wegversmallingen, over een afstand van 50 m 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer 



DUMONTLAAN 3115 (GR 11.01.2010) 

================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Noordkant , vanaf de Terlincklaan tot de toegang tot de Yachtclub.  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 



EBBESTRAAT - 2470 

================= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Verboden richting,  vanaf de Joststraat naar de Rousseaulaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 



ELISABETHPLEIN – 2495 (GR 16.08.10 – 16.04.12) 

==================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het ganse plein. 
 
Art. 2.    Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rousseaulaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      
wegen (  Elisabethplein en G.Lejeunestraat/ Rousseaulaan en Dorlodotlaan/ Rolandstraat) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 

Art. 3.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
1. Op de oostelijk en westelijk gelegen rijbaan rondom het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Twee plaatsen op de noord-westhoek van het plein. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Het oprijden van het plein, is verboden via westelijke rijbaan . Het oprijden is slechts toegelaten via de 
oostelijk gelegen rijbaan,  het uitrijden is verplicht via de westelijk gelegen rijbaan. 
 
2. Het in- en uitrijden van de ondergrondse parking is verplicht via de rotonde “ Rousseaulaan” 
 
3. Het oprijden van de noordelijke rijbaan is verboden via de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 
 
Art. 6. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
a) 2.5 Ton 
1.Het volledige plein. 
b) 15.0 Ton 
1. De rijbanen rondom het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 
 
Art.7. Maximum hoogte, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 
a) 02.00 meter: 
 
1. Het volledige plein. 



 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C29. 



ELZENDREEF - 4223 

=========== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Rozenlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Elzendreef/Zandmannetjesweg en 

Rozenlaan)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



ELZENLAAN – 3400  (GR 21.01.13) 

=========== 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende     wegen 
(Elzenlaan/Ch.Leyslaan/Zonnige Urenlaan/Goudendalstraat/Maj.D'Hooghelaan en              Kroonlaan )  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 

Art. 2.  Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en 
plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
1. Doodlopend gedeelte vanaf de Duinenkranslaan tot de Noordduinen. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 en met onderbord " uitgezonderd 
plaatselijk verkeer". 
 



ENGELANDSTRAAT - 4208 

====================== 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de noordzijde, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



ENSORLAAN (James) - 2030 

======================== 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 



EUROPAPLEIN – 4268 (GR 10.09.07 - GR 12.01.09 – 16.03.09 – 16.08.10 – GR 18.04.16) 

=============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Op het ganse plein. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Oostelijke rijbaan rond het plein, 20 meter,  beginnend op de noord/westhoek van het gebouw 
"21", richting strand. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  Op de oostelijk , westelijk en noordelijk gelegen rijbaan rondom het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

 Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  de drie eerste plaatsen op de zuid/westhoek van het plein. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Het oprijden van het plein via de Albert I laan, is verboden via westelijke rijbaan rondom het plein . 
Het oprijden is slechts toegelaten via de oostelijk gelegen rijbaan. 

 
2.  Het oprijden van de noordelijke rijbaan is verboden via de Zeedijk. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 
 

Art. 6. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
a)  3.0 Ton 

1. het volledige plein 
b)  15.0 Ton 

1. de oostelijk, westelijk en noordelijk gelegen rijbaan rond het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 
Art. 7. opgeheven 
 
Art. 8  Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers : 

 
 1.  Het oprijden van de noordelijke rijbaan is verboden via de Zeedijk. 
 



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 

onderbord M4. 
 
 
 

 



Trumelet FABERSTRAAT  – 4126 (GR 16.08.10 – GR 22.04.14) 

=========================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westzijde, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Westkant, eerste plaats vanaf de Albert I laan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 

 
Art. 3 Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1.Op de oostkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 



FABIOLAPLEIN - 4201 (aanv.GR 09.02.99- GR 11.04.99 - GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10 – 

GR 20.01.14) 
=============== 
 
Art. 1 opgeheven. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Eerste plaats op de noord/westhoek van het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 4. opgeheven 
 
Art. 5. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  Op de zuidelijke gelegen rijbaan van het plein 
2.  Op de noordelijke kant van de toegangsweg 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
 
 

 

 

 



FAFCHAMPSTRAAT - 2460 

=================== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Verboden richting, vanaf de Gaston Lejeunestraat naar de Ebbestraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1



FAIRYBANKHELLING – 4275 (GR 20.01.14) 

=============== 
 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, twee eerste parkeerplaatsen vanaf de Huldelaan 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide" + Xc12m 
 
 
Art. 2. Opgeheven. 
 



FARAZIJNSTRAAT - 4417 

===================== 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.Op de oostkant, tussen de Kerkhofstraat en de inrit naar het Gemeentelijk depot. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



FASTENAEKELSVOETPAD – 2240 (GR 17.11.2008) 

========================= 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 

1. Beide zijden, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord ZE1 en ZE1’. 

 



1075 – FUCHSIALAAN (GR 21.02.11) 

===================== 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen:  
 
1. Op het rondpunt "Capucijnenlaan/Fuchsialaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aan-
sluitende wegen (Capucijnenlaan/Fuchsialaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



GALLOPERSTRAAT - 1085 (gew.GR 12.05.1998) 

==================== 

Art. 1. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de oostzijde, over de volledige afstand, in beide richtingen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, overeenkomstig art.76.4 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide uiteinden van het tweerichtingsfietspad. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50. 

 

Art. 3. Voorrangsmaatregelen, overeenkomstig art.67.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 

1. wegversmalling ter hoogte van het huis nr.11. 

2. wegversmalling ter hoogte van het huis nr.23 

3. wegversmalling ter hoogte van het huis nr.33 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B19 - B21 en A7. 

 

Art. 4. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Kerkstraat" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Kerkstraat). 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met het bord B1 en op het RP met D5. 



GANZESTRAAT – 4502 (geschrapt GR 17.02.09) 

================== 
 



GAUPINLAAN -  4131  (GR 20.04.99 – GR 16.08.10) 

================= 
 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt “Gaupinlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 
(Gaupinlaan/Gen.Victor Lorentlaan/Yvonnelaan/Arthurlaan). 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen en bromfietsen klasse A, 

overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostelijke aansluiting met de Albert I laan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C3 + M3 
 

 



Gausenstraat  (Jarnost ) – 4236  (GR 14.11.2011) 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van de verkeerscode: 
 

1. Verspreid over de beide kanten van de rijbaan over de ganse afstand. 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Verbindingsweg tussen de Gausenstraat en de Leopold II laan 
2. Verbindingsweg tussen de Gausenstraat en de Schepenstraat 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M2. 



GEVAERTLAAN - 2580 

================== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting, vanaf de Hagedoornstraat naar de J.Van Buggenhoutlaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 



GEZELLELAAN (Guido) 

============= 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "St.Andre" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende                wegen (G.Gezellelaan/Mooi Verblijflaan en 

G.Scottlaan)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



GEZELLEPLEIN (Guido) – 2385 (GR 16.08.10 – GR 18.04.16) 

====================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het ingerichte gedeelte van het plein. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westelijk gelegen rijbaan van het plein, over een afstand van 24m voor het grootwarenhuis.. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc (24m). 
 
Art. 4. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Verboden het plein op te rijden vanaf de Koninklijke Baan via de oostelijke rijbaan. 
 
2. Verboden richting op de Westelijke rijbaan vanaf de inrit ondergrondse garages naar de Koninklijke 
Baan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 
 
Art. 5. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
a) 2.5 Ton 
1. De centrale parking van het plein. 
b) 15.0 Ton 
1. De oostelijke en westelijke rijbaan van het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 
Art. 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Koninklijke Baan. 
 

2. Aan het kruispunt met de Westendestraat. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
 
Art. 7. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Op de westelijke rijbaan, vanaf de Koninklijke Baan tot de laad- en loszone voor het grootwarenhuis. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb 
 
Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan fietsen, overeenkomstig art.7.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: (GR 15.04.1997) 

 
1. Eén parkeerplaats tegenaan de Westendestraat 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord M1. 



 

Art. 9 Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers : 

 
1. Verboden richting op de Westelijke rijbaan vanaf de inrit ondergrondse garages naar de Koninklijke 
Baan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 
onderbord M4. 
 
 



GLADIOLENLAAN – 2675   (GR 28.03.2011 – GR 16.08.2011) 

====================== 
 
Art. 1. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Beide kanten, vanaf de oostelijke toegangsweg tot het Marktplein, tot de fietsdoorsteek van het 
Abdijmuseum. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer  
 
Art. 2. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, overeenkomstig art.76.4 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 

1. ter hoogte van de fietsdoorsteek Abdijmuseum. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50. 

 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
 1. Op beide kanten van de rijbaan, vanaf de oostelijke toegangsweg tot het Marktplein tot de 
fietsdoorsteek Abdijmuseum. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb 
 
Art. 4. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. westkant van de rijbaan, voor het bejaardentehuis. 

 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. westkant, 2 parkeerplaatsen tegenaan het kruispunt met de Ter Duinenlaan 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide"  
 
Art. 6.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  westkant, volgend op de ingerichte parkeerplaatsen, 10m. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1+ Xc (10m) 
 



GOFFINLAAN - 3295 
=============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



GOUDENBOOMSTRAAT – 2900 (GR 12.01.09 – volledig opgeheven GR 16.08.10) 

==================== 
 

 



GOUDENDALSTRAAT - 3425 

================= 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen 

(Goudendalstraat/Maj.D'Hooghelaan/Kroonlaan/Zonnige Urenlaan/Ch.Leyslaan en                 Elzenlaan)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



GRARDPLEIN (George) – 3062 (GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10 – GR 21.10.13) 

===================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Op het volledige plein. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  Op de oostelijk en westelijk gelegen rijbaan van het plein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4.  Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

a)  2.5 Ton 
1. De centrale parking van het plein. 

b)  15.0 Ton 
1. De oostelijke en westelijke rijbaan van het plein. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 

 
Art. 5. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Noordkant van het voor het parkeren ingerichte gedeelte van het plein 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
 
 

 



GRASPLANTENSTRAAT    2920  (aanv. GR 07.05.07 – GR 15.04.13) 

=================== 

 
Art. 1 opgeheven 

 



GRETASTRAAT - 2815 

============= 

 

Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden van de rijbaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



GULDEN VLIESLAAN – 2275 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

================== 
 
Art. 1 Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1. Op het rondpunt "Bad Schallerbachplein" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 
aansluitende wegen (Pierre Sorellaan/Gulden Vlieslaan/Irène Bauwenslaan en Zouavenlaan) 

 
2. Op het rondpunt “Hoge Duinenlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de 

aansluitende wegen (Gulden Vlieslaan/ Hoge Duinenlaan/Schoonbergstraat/Vlinderweg en 
Schoondalstraat). 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 
 
Art. 2 opgeheven 

 
 

 

 



GULDEN ZANDSTRAAT - 4156 – 4406  (GR 18.02.08) 

====================== 

 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Gedeelte tussen de twee aansluitingen met de Doornpannelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 en met onderbord " uitgezonderd plaatselijk verkeer". 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 3. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. max 30 km/h, over een afstand van ongeveer 300 m, vanaf  de 1° bocht ter hoogte van de manege tot voorbij de 3° bocht, richting Albert I laan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het zonebord ZC43 en ZC45 



Ghyselenstraat ( Modest) -  1071 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van de verkeerscode: 
 

2. Verspreid over de beide kanten van de rijbaan over de ganse afstand.. 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Verbindingsweg tussen de Ghyselenstraat en de Pylyserlaan 
 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. CHRISTIAENLAAN  – 3020 (GR 24.10.2016) 

================================ 

Art. 2. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Gedeelte ten westen van de Strandlaan, op beide zijden tussen de Strandlaan en de Koninklijke Baan. 1.

Art. 3. Opgeheven 

Art. 4. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Op beide zijden van het kruispunt met de Strandlaan. 1.

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer. 

 Noordkant, twee eerste parkeerplaatsen vanaf de Strandlaan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder valide” en Xc 
10m. 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 ter hoogte van het huis nr.23 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

Art. 7. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Twee parkeerplaatsen, zuidkant, ter hoogte van het huisnummer 16 1.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord ’30 minuten’ en het 
onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 



HAZEBEEKSTRAAT – 4505 (GR 17.02.09 – GR 17.06.13) 

=================== 
 
Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. Over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en, lossen” 
 
Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer ; 
 

1. Verboden richting, vanaf de zuidelijk naar noordelijk gelegen rijbaan rond van de sporthal. 

2. Verboden richting, oprijden via de zuidelijke toegang (verste toegang vanaf de Dorpstraat)     
parking sportstadion 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1  
 
 
Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. op beide kanten van de rijbaan rondom de sporthal. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 
Art. 4.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. op de oostkant van de rijban rondom de sporthal. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa & Xb 

 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. 2 plaatsen op de parking gelegen achteraan de Wave.. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 

 
Art. 6. Parkeren op de bermen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. op de westkant . 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9e. 
 



HEGERPLEIN (Louise) - 1115.   (GR 21.01.13) 

======================== 
 
 
Art. 1.  opgeheven 
 

 Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Twee plaatsen ter hoogte van het huis nr.18 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide"  



HEISTSTRAAT - 2430 

================ 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Op de westkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 



HELVETIASTRAAT – 1015 (GR 10.09.07) 

=================== 

Art. 1.   Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Tussen Zeelaan en Hostenstraat op de zuidkant van de rijbaan. 

 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Ter hoogte van de schooluitgang. 

2. ter hoogte van het kruispunt met de Hostenstraat 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49 

 

Art. 3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art. 68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting van de Zeelaan naar de Hostenstraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5, en waar nodig met de borden C31 

met onderbord M3. 

 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Eén parkeerplaats tussen de Zeelaan en de Hostenstraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder validen”. 

 



HERTSTRAAT – 2225 (GR 16.08.10) 

=============== 
 
Art. 1.   Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westkant, tussen de Lejeunelaan en de Zonder Zorgstraat. 
 
2. Op de oostkant, tussen de Zonder Zorgstraat en de P.Sorellaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 
 
Art. 2.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. 2 plaatsen op de westkant, ter hoogte van huis nr.17 
2. 1 plaats op de westkant ter hoogte van het huis nr.52 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 3. opgeheven 
 



HOF TER HILLESTRAAT -  4506 (GR 17.02.09) 

======================= 
Art. 1.   Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de brug over het "Langeleed", heeft het verkeer komende uit de richting van de                         
Nieuwpoortsteenweg voorrang op dit komende van de Conterdijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B21 en B19. 
 
Art. 2. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. Over de volledige afstand. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en, lossen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOFSTEDEWEG - 3150 

================= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 

uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting van de Dumanoirstraat naar de Zeepannelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 



HOGE BLEKKERLAAN - 2010 

======================== 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

  van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 



HOGE DUINENLAAN _ 2210 

================= 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

Op het rondpunt “Hoge Duinenlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gulden Vlieslaan/ Hoge 

Duinenlaan/Schoonbergstraat/Vlinderweg en Schoondalstraat).  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  

 



HOGE WEG -  4139 

========= 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

  van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden van de rijbaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



HONINGKLAVERWEG - 3210 

======================== 

Art. 1.  Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

  Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A: 

 

1. Verboden richting van de zuidelijke aansluiting met de Pannelaan naar de noordelijke aansluiting 

    met dezelfde straat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 



HOSTENSTRAAT - 1020 

================= 

Art. 1.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, vanaf de R.Vandammestraat tot de Helvetiastraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de R.Vandammestraat. 

2. Aan het kruispunt met de Helvetiastraat 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van bord F49. 

 

Art. 3 Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. 20 m ter hoogte van de zij-ingang Vrije School Helvetiastraat. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord "Schoolbus". 

 

Art. 4.   Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de zuidkant van de rijbaan tussen de Helvetiastraat en de parkeerplaats voor de schoolbus. 

 

 



HOTELLAAN - 3387 

============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

  Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art.2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Hotellaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende             wegen (Hotellaan) 

 

Deze matregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5.. 



IJSLANDPLEIN – 4127 (GR 19.05.08 - GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10) 

=============== 
 
Art. 1.  Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

opde Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  Op de buitenzijde van de oostelijk, westelijk en noordelijke gelegen rijbaan van het plein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4.  Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verlaten plein verboden via oostelijke rijbaan. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig met D1 
 
Art. 5.  Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 
a)  2.5 Ton 

1. de centrale parking van het plein. 
b)  15.0 Ton 

1. Oostelijke, noordelijke en westelijke rijbaan rond het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 
Art. 6.  Maximum hoogte, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

a)  02.00 meter: 
1. De centrale parking van het plein. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C29. 
 
 
 

 

 

. 



JAAKPAD – 3080 (GR 24.10.2016) 

========================== 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Noordkant, over de volledige afstand. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 

Art. 2. Opgeheven  
Parkeerverbod, overeenkomstig art.65.5.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Zuidkant, tegenaan de Strandlaan, 12m. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel de zoneborden E1 + Xc (12m) 

Art. 3. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Drie parkeerplaatsen, zuidkant, tegenaan de Strandlaan 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord ’30 minuten’ en het 
onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 
 



JACHTWAKERSSTRAAT - 1050 

======================= 

Art. 1  . Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden,  over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 



JACOBUSKRUIDSTRAAT – 3055  (wijz.19.08.13) 

======================= 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1.  Oostkant, vanaf Oostendelaan tot 15 m voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



JACQUELINESTRAAT – 3025 

======================= 
 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de oostkant van het doodlopend gedeelte, over de volledige afstand.  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb 

 



JACQUETLAAN – 4141  (GR 22.08.16) 

================ 
 
Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a. Zuidkant van de bocht, over afstand van 50 m 
b. Zuidkant tussen Leopold II laan en Hoge Weg 

 
 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 

1. twee plaatsen op het parking gedeelte van de straat 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram 
“minder valide”. 
 
Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden voor bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 
1. 4 plaatsen op het parking gedeelte van de straat 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



JAGERSPAD - 2045 

============== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 

uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Fazantenparkstraat naar de Verdedigingslaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 



Jespersstraat ( Oscar ) – 4237  (GR 14.11.2011) 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van de verkeerscode: 
 

3. Verspreid over de beide kanten van de rijbaan over de ganse afstand. 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 

3. Verbindingsweg tussen de Jespersstraat en de Schepenstraat 
 

D De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M2. 



JORDAENSTRAAT (Jacob) – 2825 (GR 24.10.2016) 

================================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement   

  op de Politie van het Wegverkeer: 

 Op beide zijden, vanaf de Koninklijke Baan tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 1.

Art. 2. Opgeheven 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de  

  Politie van het Wegverkeer: 

 Op beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 Op de westkant, de twee laatste plaatsen tegenaan de Koninklijke Baan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Twee parkeerplaatsen, oostkant, tegenaan het kruispunt met de Koninklijke Baan 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a en het onderbord ’30 minuten’. 

 

 
 



JORISSTRAAT – 2370    (GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 23.05.16) 

============== 
 
Art. 1. opgeheven 
 
Art. 2.   opgeheven 
Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant , vanaf kruispunt met de Rouzéstraat tot kruispunt met de Mariastraat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
Art. 3.  opgeheven 

Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 
1. Noordkant, 12.00 meter vanaf de Zeelaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat 

 
- iedere vrijdag vanaf 01 januari tot en met 31 december van 05.00 uur tot 15.00 uur   

   
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 
Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat  
 
- iedere vrijdag vanaf 01 januari tot en met 31 december van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 
00.00 tot 15.00 uur. 
 
Art. 6.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Twee plaatsen, noordkant voor het kruispunt met de Rouzéstraat  
2. Één plaats, noordkant na het kruispunt met de Rouzéstraat 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen" en Xc (12m (1) en 6m (2)). 
 
Art. 7  Parkeerplaatsen, beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

             algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 
1. Twee parkeerplaatsen noordkant na het kruispunt met de Zeelaan; 
 



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 

onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 
Art. 8. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers : 
 
1. Verboden richting vanaf de Mariastraat tot de Zeelaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 
onderbord M4. 
 
Art. 9. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Zuidkant begrepen tussen het kruispunt met de Rouzéstraat en het kruispunt met de Mariastraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 
 



JOSTSTRAAT – 2475 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 20.01.14) 

============= 
 
Art. 1  opgeheven. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9f. 
 
Art. 2  Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Westkant, tussen de Gaston Lejeunestraat en de Fafchampstraat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 
Art. 3  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1.  oostkant, over een afstand van 30.00 meter vanaf de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4 opgeheven 
 
Art.5 Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Verboden richting,  vanaf de Fafchampstraat naar de Gaston Lejeunestraat. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 
 
Art. 6 opgeheven  
 
 

 



KARTHUIZERSTRAAT - 4445 

===================== 

Art. 1. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

b) 40 km/h. 

1° over de volledige afstand, in beide richtingen. 

 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 en C45 of C46. 



KERKEPANNEWEG - 3290 

=================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



KERKPLEIN  : 2660  ( GR 28.03.11 – GR 18.04.16) 

======================================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2.   Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Op het volledige plein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b.  
 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Noordelijke rijbaan van het plein, voor de O.L.V.Kerk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Twee plaatsen op het plein aan de oostzijde. 
2. Twee plaatsen op het plein aan de westzijde. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art.5. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art.69.3 van 

de verkeerscode:  

  

- op het volledige plein 

 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1 en  wegmarkeringen. 
 

 

 

 



KERKSTRAAT - 1095 (gew.GR.12.05.1998 – GR 18.02.08 – GR 03.08.09 – GR 15.11.10) 

================= 
 
Art. 1. opgeheven 
 
Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
  
 1.  Op het rondpunt "Kerkstraat" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende 

wegen (Galloperstraat). 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met het bord B1 en op her RP met 
D5. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
 1. Twee plaatsen ter hoogte van de St.Pieterskerk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

a) noordkant, vanaf de Doornhofstraat tot 15.00 m voorbij het kruispunt met de Hovenierstraat 
b) zuidkant, vanaf de Hovenierstraat tot de toegangsweg naar de kerk 
c) op parking “St Pietersplein”, tegenaan de kerkhofmuur 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 
 
Art. 5. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. De volledige parking ter hoogte van de kerk 
 
Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 
  1. ter hoogte van het huis nr.14 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 
 

 

 

 



KINDERLAAN - 4360 

=============== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, gedeelte tussen Albert I laan en strand. 

 

Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 

uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Albert I laan naar de Zeedijk Groendyk. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 



KLAPROZENSTRAAT - 3060 

===================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, vanaf de Oostendelaan tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 

 

Art. 2. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, vanaf de Oostendelaan tot 15.00 meter voor de Zeedijk.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9f. 

 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer. 

 

2. twee plaatsen tussen de Zeedijk en de Oostendestraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram “minder valide”. 



 

KLUISLAAN – 4149       (GR 18.05.09) 
============== 
Art.1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 2.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Noordkant, over de volledige afstand 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 +Xa en E1 + Xb 



KONINGINNELAAN - 2843 – 3305 (GR 16.08.10 – GR 15.04.13) 

=================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden in het gedeelte gelegen ten noorden van de Koninklijke Baan. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 
 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 4. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1. Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Tenierslaan en Vanlangenhovenstraat)” heeft 
het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Tenierslaan en 
Vanlangenhovenstraat) 

2. Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Oostendelaan en Sloepenlaan)” heeft het 
rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Oostendelaan en 
Sloepenlaan) 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  
 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 
het  Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. drie parkeerplaatsen, tussen KP met Koninklijke Baan en rondpunt “Koninginnelaan”. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 

 

 

 



KONINGSTRAAT – 4504   (wijz.GR 20.11.07 – GR 17.02.09) 

================= 
 
Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. Over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en, lossen” 
 
Art. 2.  Stilstaan- en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) Oostkant, vanaf Dorpsstraat tot Nonnehofstraat 

b) Oostkant, vanaf huis nr 15 tot 8 septemberstraat 
c) Oostkant, vanaf 8 septemberstraat tot Ammanswallestraat 
d) Westkant, vanaf Nonnehofstraat tot huis nr 15 
e) Westkant, vanaf Ammanswallestraat tot A.Courtensstraat 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONINKLIJKE PLAATS -  2925   (GR 15.04.13 – GR 17.08.15) 

============================ 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 a) Zuidkant , vanaf het kruispunt met de Vanlangenhovestraat tot het einde van de doodlopende straat. 
b) Noordkant, vanaf het kruispunt met de Vanlangenhovestraat tot het einde van de doodlopende straat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa. 
 



 

KORTESTRAAT – 5554  (GR 18.02.08) 

================ 

 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Dijk. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



KROONLAAN - 3380 

=============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen ( 

Kroonlaan/Maj.D'Hooghelaan/Goudendalstraat/Zonnige Urenlaan/Ch.Leyslaan en                Elzenlaan) 

 

Deze maatregel wordt op de ondergeschikte wegen ter kennis gebracht bij middel van het bord B1 en op het RP met D5.. 

 



KRUIPWILGENDREEF - 4221 

===================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



KUNSTENAARSSTRAAT – 2845 ( GR 16.08.10) 

======================= 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf het Zeewierplein naar de Kursaallaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 
 
 
Art. 2. opgeheven 
 



2135 – KUNSTWEG    (GR 19.05.08) 

================= 
 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Horizontlaan/Ringweg tot de Zeelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSAALLAAN – 2800  (GR 24.10.2016) 

======================================================== 

 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Beide zijden, vanaf de Zeelaan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ Boulognestraat 1.

 Beide zijdenZuidkant, vanaf de Koninklijke Baan tot het Zavelplein 2.

Art. 2. Opgeheven 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Opgeheven 1.

 Noordkant, vanaf de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ Boulognestraat; 2.

 Noordkant over een afstand van 18 meter ter hoogte van huisnummer 4; 3.



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1, Xa en Xb (2), Xc (18m) (3) 

 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het  Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Zuidkant, twee plaatsen ter hoogte huizen nr.7/9. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Zuidkant, vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt met de Vlaanderenstraat/ 1.
Boulognestraat. 

 Noordkant, vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot het kruispunt met het Zavelplein. 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 ter hoogte van het huis nr.13 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

Wekelijkse vrijdagmarkt,  

 Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de a).
Vlaanderenstraat/Boulognestraat 

iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur 

 De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  

Art. 8. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

Wekelijkse vrijdagmarkt,  

 Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de a).
Vlaanderenstraat/Boulognestraat  

iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 00.00 tot 
15.00 uur.. 

Art. 9. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, noordkant. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van 
maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 

Art. 10. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Aan de zuidkant van het kruispunt met de Vlaanderenstraat. 1.

De maatregel wordt nodig ter kennis gebracht bij middel van witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan. 



 

 

 



LABEURHOEK - 4507 - 5566 

=============== 
Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en 

plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
1. Over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de Zoneborden ZC3 met vermelding “ uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” en onderbord M3  
 



LA CHARITESTRAAT    4204    (GR 19.11.2012) 

=================== 
 
Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. oostkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 

 



LALOUXLAAN – 2755 (GR 18.02.08 – GR 19.05.08 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 14.11.11 – GR 

21.01.13) 
=============== 
  
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, vanaf de Zeelaan tot Bosquetiastraat. 
 
Art. 2. opgeheven 

 
Art. 3. opgeheven 
Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de  
   Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Noordkant, 12.00 meter vanaf de Zeelaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

 Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Zuidkant, twee plaatsen tegenaan de Zeelaan. 
2. westkant, thv de woningen 41/43 
3. oostkant, thv de woning nr.20 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 

 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig 

MB 09.01.2007: 
 
1. ter hoogte van het huis nr.17 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 
 
Art. 6. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt :  
 

1. langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Bosquetiastraat 

 
- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 
 
Art. 7. Stilstaan en parkeerverbod, bij wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt : 
 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Bosquetiastraat  
 

- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 
00.00 tot 15.00 uur.. 



 

Art. 8 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, noordkant. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LAMBEAUXLAAN (Jef) - 3405 



====================== 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 met onderbord " uitgezonderd plaatselijk verkeer". 



LANGELEEDSTRAAT – 4503 (GR 22.08.16) 

==================== 
 
Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden of lossen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. Langs beide zijden van de Toekomstlaan, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden of lossen” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 
 

Art. 2.   Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de              
   Politie van het Wegverkeer: 

 
a) 50 km/h – beide richtingen tussen de Toekomstlaan en de Burgweg 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 
 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. noordkant ter hoogte van de oostelijke in- en uitrit van het munitiedepot 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 



LAUWERSSTRAAT - 2730 

 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Bovalstraat naar de A.Bliecklaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 

 

Art. 2. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 

 

1. Op oostkant, gedeelte tussen de Bovalstraat en de A.Bliecklaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9f. 

 



LEJEUNELAAN – 2215 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10 – GR 22.06.15) 

============== 
 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

 Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Eén plaats ter hoogte van het huis nr.2 
2. Eén plaats ter hoogte van het huis nr 36 
3. Eén plaats ter hoogte van het huis nr.48 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. ter hoogte van de rotonde “De Poort” 
2. ter hoogte van het kruispunt gevormd met de Damesweg 
3. ter hoogte van het kruispunt gevormd met de Gulden Vlieslaan 
4. ter hoogte van het kruispunt gevormd met de Koninklijke Baan (N34) 

 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 3. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 
 

1.  Op beide zijden, over de volledige afstand. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 
 
Art. 4.  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1.  Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende        
wegen ( Lejeunelaan/Zeelaan/Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan) 

 
Deze maatregel wordt op de ondergeschikte wegen ter kennis gebracht bij middel van het bord B1 en op 
het RP met D5. 
 
Art. 5.  Opgeheven 
 
Art. 6.  Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer:  
 

1.  Over de volledige afstand, tussen de RP “De Poort” en de Koninklijke Baan (N34) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en op de ondergeschikte weg 
B5 of B1. 
 
Art. 7. Opgeheven 
 
Art. 8 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) 
 

1. Noordkant, laatste 30 meter, voor de aansluiting met de rotonde “De Poort”. 
 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (30m). 
 



LEJEUNESTRAAT (Gaston) – 2455 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10 – 16.04.12 - 20.12.12 – GR 20.01.14) 

====================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Noordkant van de rijbaan over de volledige afstand. 
 

Art. 2. Opgeheven. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. noordkant, eerste parkeerplaats vanaf de Joststraat. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a – Xc  met onderbord "pictogram 
minder validen". 
 
Art. 4.  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rousseaulaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      
wegen (  G.Lejeunestraat/ Rousseaulaan en Dorlodotlaan/ Rolandstraat/ Elisabethplein) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 
Art.5 . Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer; 

 

 1. zuidkant van de rijbaan over de volledige afstand.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en Xb 

 
 

 



LEJEUNESTRAAT (Leopoldine) – 2450 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

========================= 
 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

 Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Ter hoogte van het huis nr.16. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 2. opgeheven 

 

 



LEYSLAAN (Charles) - 3440 

================= 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Ch.Leyslaan/Zonnige 

Urenlaan/Goudendalstraat/Maj.D'Hooghelaan/Kroonlaan en                 Elzenlaan)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



2105 – LIEFJESLAAN (GR 19.05.08 – GR 11.01.2010) 

================= 
 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Ringweg tot de Zeelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 



Lijsterpad -  3095  (GR 14.11.2011) 

============== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Beide kanten over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 



LORENTLAAN (Gen.Victor) - 4151 (GR 20.04.99) 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Gaupinlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gaupinlaan/Gen.Victor 

Lorentlaan/Yvonnelaan/Arthurlaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 



 

LUCIONPLEIN – 3085  (GR 19.04.2010 ) 
=============== 

 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Rondom het volledige plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 
 
Art.3.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Eén plaats op het plein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 

 

Art.4. opgeheven 
 
Art.5. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art.69.3 van 

de verkeerscode:  
  

- op het volledige plein 

 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1f aan ieder kruispunt van wegen uitgevende op het plein. 

 

 



LUSTHUISJESSTRAAT - 2575 

====================== 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en 
bromfietsen klasse klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Fastenaekelslaan naar de Hagedoornstraat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

 



Maj.D'HOOGHELAAN – 3330 (GR 18.05.15) 

======================= 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 
(Maj.D'Hooghelaan/Kroonlaan/Goudendalstraat/Zonnige Urenlaan/Ch.Leyslaan en Elzenlaan)  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 
 

Art. 2  Stilstaan en parkeerverbod overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, tussen de Koninginnelaan en de Tennislaan 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 



MARIASTRAAT – 2390 (GR 16.08.10) 

================ 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Westendestraat naar de Pierre Sorellaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 

onderbord M5 en waar nodig met D1. 
 
Art. 3. opgeheven 
 
Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Een parkeerplaats op de oostkant van de rijbaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a – Xc (5m) met onderbord "pictogram 
minder validen" 
 

 

 



MARIE-JOSESTRAAT - 1175 (GR .10.02.1998) 

========================= 

 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Zonstraat naar de Van Looylaan. 

2. Verboden richting vanaf de Pannelaan naar de Van Looylaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en war nodig met D1.. 



  

MARKTPLEIN – 2685   (GR 28.03.2011) 
=============== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2.   Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

2. Op het volledige plein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b  
 

Art. 3.   Stilstaan en Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
 Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Beide zijden van de rijbaan rondom het Marktplein. 
2. Beide zijden van de toegangsweg tussen de Verbouwenlaan en het plein. 
3. Beide zijden van de toegangsweg tussen de Gladiolenlaan en het plein 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 
 
Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. 6 plaatsen op het plein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met "pictogram minder validen". 
 
Art. 5. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 

1. Dubbel richtingsfietspad, oostkant van het plein, vanaf de Gladiolenlaan tot de Ter Duinenlaan 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen 
overeenkomstig art.74 Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer  
 
Art. 6. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 

bromfietsen klasse A: 
 

1. Het oprijden van het plein is verboden via de oostelijke rijweg rond het plein.  
2. Het verlaten van het plein is verboden via de westelijke rijweg rond het plein. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 

Art.7. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen, overeenkomstig art.69.3 van 
de verkeerscode:  

  

- op het volledige plein 

 

De maatregel wordt aangeduid bij middel van de borden D1 en  wegmarkeringen. 

 

 

MASSARTSTRAAT -  1094   (GR 22.08.16) 

=============================== 
 
 
Art. 1.   Opgeheven 



 

Art. 2 Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
 1.  Noordkant 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb 
 
Art. 3 Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2°  van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
 1.  gans de oostelijke helft vanaf huisnummer 2 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel gele onderbroken streep. 
 

 
 



MATTEZSTRAAT - 2740 (GR 09.02.1999) 

=================== 

 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art. 68.3 van het algemeen  reglement op de politie van het wegverkeer, met 

uitzondering van fietsen en  bromfietsen klasse  

 

a) verboden richting vanaf Schoolmeesterslaan naar A Bliecklaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

 



MEEUWENLAAN - 4265 

================= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Kruinweg naar de Oostduinstrandlaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 



MEIKLOKJESWEG - 4217 

================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



MEMLINGWEG - 2445 

================ 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Noordkant , over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van de rijbaan, op de trottoirband of op de 

boordsteen van een verhoogde berm. 



METSYSSTRAAT (Quinten) – 3045     (wijz. 19.08.13) 

========================= 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1.  Oostkant, vanaf Oostendelaan tot 15 m voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



MIDDELKERKESTRAAT – 2830 (GR 16.08.10 – GR 20.01.14) 

====================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, vanaf de Koninklijke Baan, tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 
Art. 2. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, vanaf huis nr 13 tot huis nr 5 
2. Westkant van de de St Idesbaldesstraat tot de Koninklijke Baan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9f. 

 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 4.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, 2 plaatsen thv huizen nr. 5/7 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen" + Xc 
 
Art. 5. opgeheven 

 
 



MIDDENLAAN – 2510 (GR 10.09.07) 

================= 

 

 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden tussen de kruispunten gevormd met de Van Buggenhoutlaan en de Abdijstraat 

2. Op de zuidkant tussen de kruispunten gevormd door de Abdijstraat en de Zeekruisdoornstraat. 

 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Abdijstraat. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1. van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Een plaats tegenaan het kruispunt met de Zeelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

 

 



MOOI VERBLIJFLAAN - 4106 

=================== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "St.Andre" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende                wegen (Mooi Verblijflaan/G.Scottlaan en 

G.Gezellelaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



NAZYLAAN (Albert) – 3185  (GR 16.08.2011) 

=================== 
 
Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer,overeenkomstig 

art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Tussen het kruispunt met de Pannelaan en de Houtsaegerduinen. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met vermelding “ uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



NELSON MANDELASTRAAT – 4518 (GR 18.08.2014)   

======================= 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Het is verboden om de straat in te rijden langs de zuidkant. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

 1. Noordkant 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 
Art. 3.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 Xa en Xb 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Oostkant, twee plaatsen ter hoogte van de brandtrap van het sportcentrum 
2. Zuidkant, laatste plaats van de gemarkeerde parking 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 
 



NIEUWE WANDELING - 2035 

==================== 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 



NIEUWE YDELAAN - 4248 (GR 10.06.1997) 

==================== 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Vijfweg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Duinparklaan/Dahlialaan/Nieuwe Ydelaan en 

Duinpanweg). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5.  



NIEUWSTRAAT 5553   (GR 21.10.13 – GR 18.08.2014) 

=============== 
 
 
 1. Opgeheven 
 
 2. Opgeheven 
 
 3.  Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 
 
a)onderbroken streep: 
1° vanaf het kruispunt met de Toekomstlaan tot aan het huis nr.13. 
 

 4. Voorrang op ondergeschikte wegen,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
a) de bestuurders op de Nieuwstraat hebben voorrang op de bestuurders uit de Hazebeekstraat.  
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de hoofdweg bij middel van bord  B15 en op de 
ondergeschikte weg bij middel van bord B1. 
 

5. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 
a) doorsteek van ene golfzone naar andere  
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van een zebrapad, witte arcering met paaltjes en het 

bord F49 met vermelding van ‘golfers’. 
 

6. Beurtelings verkeer, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 
a) thv oversteekplaatsen voor voetgangers 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden B19 en B21 
 
7. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 
 
a) 50 km/h – beide richtingen 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43. 



NOORDENWINDHELLING – 4353   (GR 21.02.11) 

========================= 
 
 
Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, bij wekelijkse 

marktdag,  overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

 
A. Op de wekelijkse dinsdagmarkt,  van 01 april tot 31 oktober, van 06.00 uur tot 13.00 uur. 

 
1. vanaf de Zeedijk Groendyk (zuidenwindhelling) tot de Dewittelaan.  

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  



NOORDDUINEN – 1210 (GR 19.10.2015) 

================ 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, tussen de R.Vandammestraat en de kazernepoort. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 

Art. 2 Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". 



NOORDSTRAAT –1092   (G.R. 19.01.2015) 

=============== 
Art. 1. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 
 
1. Ter hoogte van huisnummer 10 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de borden E9a en 
onderbord M1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOORDZEEDREEF – 4324  (GR 18.02.08 – GR 16.08.2011) 
================== 
 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan personenauto's overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op beide zijden, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b. 
 
Art. 2.  Parkeerplaats voorbehouden voor bussen, met beperking in tijd, overeenkomstig 

art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Westkant, voor het schoolgebouw 
 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderborden “vrijdag van 11.00 

tot 13.00 uur” en Xc “30m”. 
 

 



11 NOVEMBERSTRAAT – 4235 (23.05.16) 

====================  

 

Art.1.  Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1 van het Algemeen        Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, over de volledige afstand. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3. 

 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, 3 meter aan weerszijden van het huis met adres Leopold II laan 88 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de rand van de weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOSTENDELAAN – 3065 (GR 24.10.2016) 

=========================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Zuidkant, vanaf de Koninklijke Baan tot de Sloepenlaan. 1.

 Noordkant, vanaf het George Grardplein tot huis nr.9. 2.

Art. 2. opgeheven  

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 Zuidkant, twee plaatsen ter hoogte huis nr.9. 1.

 Noordkant, twee plaatsen ter hoogte Scheepsjongenstraat. 2.

 Noordkant, één plaats ter hoogte huis nr.27. 3.

 Noordkant, één plaats ter hoogte van de Q.Metsysstraat 4.



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

Art. 4. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Oostendelaan en Sloepenlaan)” heeft het 1.
rondgaandverkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Oostendelaan en 
Sloepenlaan) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  

Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Twee parkeerplaatsen, zuidkant, ter hoogte van Koninklijke Baan huisnummer 322 1.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord ’30 minuten’ en het 
onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 
 
 
 

 



OOSTENWINDHELLING – 4355   (aanvul.GR 12.06.07- GR 21.02.11) 

========================= 
 
Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Twee parkeerplaatsen tegenaan de Zeedijk Groendyk 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 
Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, bij wekelijkse 

marktdag,  overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer. 

 

A. Op de wekelijkse dinsdagmarkt,  van 01 april tot 31 oktober, van 06.00 uur tot 13.00 uur. 
 
1. vanaf de Zeedijk Groendyk (zuidenwindhelling) tot de Dewittelaan.  

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  



OOSTLAAN – 4229 (GR 18.02.08) 

============= 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 

1. ter hoogte van het huis nr.2 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

 



ORCHIDEESTRAAT – 2910 (GR 12.01.09 – 16.08.10 – 14.11.11) 

================= 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Westkant, vanaf de Tenierslaan tot 15 m voor de Zeedijk 
 

Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
1. oostkant, 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1+ Xa 
 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer 

 
 1. Op de oostkant, vanaf de Tenierslaan tot 15.00 m voor de Zeedijk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAARDEVISSERSWEG - 4325 

===================== 

Art. 1. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 50 km/h 

1. Beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 en C45 . 



PANNELAAN - 3135 (aanv. GR 09.02.1999) 

=========== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Taff Walet" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende        wegen (Pannelaan en Veurnelaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 

 

Art. 2.  Parkeerplaats voorbehouden voor bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het  algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer: 

 

a) Westkant, 30 meter vanaf het kruispunt met de Honingklaverweg. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord Xc “30m”. 

 



PANORAMALAAN - 2012 

================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Strook aangelegd op de zuidkant van de rijbaan. 



PARKING BRANDWEERARSENAAL: (achteraan brandweerarsenaal Zeelaan)  

(GR 12.06.07 – GR 18.04.16) 
=============================== 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering voor fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. verboden richting op rijbaan gelegen op zuidkant parking, van “Parking Monument Gesneuvelden” naar 
de in-uitrit “Parking Brandweerarsenaal en “Parking Colruyt” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig D1. 
 
Art. 2. Verbod af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, overeenkomstig art.68.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering voor fietsen 
en bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden rechts af te slaan vanaf de rijbaan op de zuidkant van de parking, naar de uitrit “parking 
Colruyt”. 
2. Verbod links af te slaan vanaf de uitrit “parking Colruyt” naar de rijbaan gelegen aan de “parking 
brandweerarsenaal”. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C31 met onderbord M3. 
 
Art. 3. Verkeer verboden toegang, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 

1. op het volledige plein (genaamd parking brandweerarsenaal) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, onderbord "uitgezonderd brandweer & 
100". 



PARKING CASINO: (toegang M.Blieckstraat) 

=================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de volledige parking . 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide" 



PARKING P.DELVAUXMUSEUM: (Delvauxlaan) 

============================ 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.Volledige plein gelegen voor het museum. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Eén parkeerplaats op de parking 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide". 



PARKING DORPSPLAATS WULPEN: 

================================ 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op  de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de volledige parking . 



PARKING DUINENABDIJ: (Verbouwenlaan) 

======================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledige parking, ter hoogte Duinenabdij 



PARKING ERFGOEDHUIS CENTRUM OOSTDUINKERKE :  Ts Leopold II ln en Dorpstraat. (GR 21.10.13 

– 19.01.2015) 
========================================================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Volledig plein, noord- en oostkant het gebouw. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art..70.2.1.3° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Eén plaats op de noordkant van het gebouw. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  dienstvoertuigen 

"Politie". 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Twee parkeerplaatsen op de noordkant van het gebouw.. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram 
"minder valide". 
 
Art. 4. Verbod af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, overeenkomstig art.68.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Verboden links af te slaan op de Leopld II laan (N330). 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C31a. 
 
Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse produktenmarkt, overeenkomstig 

art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Op de volledige parking, iedere vrijdag van 11.00 uur tot 18.00 uur van 1 april t.e.m. 31 oktober 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9 met onderbord “uitgezonderd op vrijdag 
van 11 tot 18 uur”. 
 
Art. 6.  Verkeer verboden in beide richtingen, wegens wekelijkse produktenmarkt, 

overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 
 
 1. op het volledige plein, iedere vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur van 1 april t.e.m. 31 oktober 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het een wegneembaar of toevouwbaar bord C3, aan 
de in- uitrit van de parking. 



PARKING GROENDYK (Zeedijk Groendyk) (GR 20.01.14) 

====================== 
Art. 1.  Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen            
         Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de volledige parking tegenaan het strand. 
 
Art. 2.   Parkeerplaatsen voorbehouden aan motorfietsen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westkant van de parking, vanaf de zuidenwindhelling over een afstand van 15m 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9i 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, twee eerste parkeerplaatsen vanaf Dewittelaan 
. 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 
 
Art. 4.   Parkeerplaatsen voorbehouden aan fietsen en bromfietsen, overeenkomstig 

art.70.2.1.3°.f van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de westkant van de parking, vanaf de parkeerplaats voor motorfietsen tot tegenaan het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9 met onderbord M8. 

 



PARKING JACQUETLAAN: (Jacquetlaan) 

======================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.Volledige plein aangelegd op het noordelijke uiteinde van de laan. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan autocars, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d. 

 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan vrachtauto's, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9c. 

 

Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het  Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 



PARKING KAPEL St.RITA: (Pylyserlaan) (GR 20.03.17) 

======================================================== 

 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 

1. Op de volledige parking . 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur, voorbehouden aan motorvoertuigen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. De volledige parking, uitgezonderd op dinsdagzaterdag van 08.00u t.e.m. 19.00u. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord vermeldend de beperking in 
tijdsduur. 
 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Drie plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder 
valide" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARKING KERKEPANNE: (Strandlaan) (GR 18.08.2014) 

======================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledig plein, noord- en oostkant het gebouw. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Eén plaats op de oostkant van het gebouw "Kerkepannezaal" 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide". 

 

Art. 3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer,  

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Het verlaten van het plein is verboden via de zuidelijke oprit.  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 



PARKING KERKPLEIN KERKSTRAAT - 1095 

========================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledige plein ter hoogte van de St.Pieterskerk. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het  Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen op het plein thv St.Pieterskerk, tegenaan de kerk. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 



PARKING "MALGRE TOUT" (ts Zeelaan/Coosemanslaan en Deweertlaan)(aanv GR 11.04.99 – GR 

19.05.08 – GR 16.01.12 ) 
========================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Volledig plein,  
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
 1. westkant rijweg rondom het plein 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xb 
 

 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. twee plaatsen op de parking. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram 
“minder valide”. 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart 

overeenkomstig MB 09.01.2007; 
 
1. Twee plaatsen op het plein. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “parkeerkaart  
 
Art. 4 Verboden links/rechts af te slaan, met uitzondering voor fietsers, overeenkomstig 

art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 
 

2. Verbod rechts af te slaan vanaf de parking naar de Deweertlaan 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden C31 met onderbord M2.. 
 



PARKING MONUMENT GESNEUVELDEN: (R.Vandammestraat) 

=================================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledige parking. 

 

Art. 2.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen tegenaan de R.Vandammestraat (N396). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide". 



PARKING NOORDDUINEN: (Helvetiastraat) 

======================== 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de volledige parking . 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide" 



PARKING ’t OUD SCHOOLTJE (GR 10.09.07) 

=============================== 

Art. 1  Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen                              Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Volledige parking. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van             het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide" 



PARKING PANNELAAN/HONIGKLAVERWEG: (hoek Pannelaan/Honingklaverweg) 

======================================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.Volledige plein gelegen hoek Pannelaan/Honigklaverweg. 



PARKING POLITIECOMMISSARIAAT: (Zeelaan) 

================================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledige parking. 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen op de oostkant. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  dienstvoertuigen "Politie". 

 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Twee parkeerplaatsen op de oostkant. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide". 

 

Art. 4. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het wegverkeer:  

 

1. Op volledige parking. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het Zonebord met vermelding E9a en parkeerschijf. 



PARKING SOCIAAL HUIS: (Ter Duinenlaan)   : GR 20.06.2011 

=============================== 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering voor fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. verboden de parking te verlaten via de uitrit “Ter Duinenlaan” 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C1 met onderbord M3 (kant Tulpenlaan) en 
F19 met onderbord M5 (kant Ter Duinenlaan) en waar nodig D1. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Drie plaatsen. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram 
"minder valide" 



PARKINGS SPORTSTADION : (Houtsaegerlaan en toegang Zeelaan (GR 24.10.2016) 

================================================================ 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Volledig plein ten noorden Houtsaegerlaan ( N396) 1.

 Volledig plein voor de sporthal 2.

 Volledig plein aanleunend aan het zwembad "Hoge Blekker" en voetbalterrein 3.

 Noordkant toegangsweg thv tenniscomplex. 4.

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 Vier plaatsen op plein voor het zwembad "Hoge Blekker" 1.

 Vier plaatsen op plein ten noorden Houtsaegerlaan (N396) 2.

 Twee plaatsen op plein voor de sporthal. 3.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder 
valide". 

Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor dienstvoertuigen Politie en aangelanden, 
overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Parking gelegen achter het politiecommissariaat 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, met onderbord "uitgezonderd Politie en 
aangelanden". 

Art. 4. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Zone van 20.00 m voor de toegang van het zwembadcomplex 1.

 Beide kanten van de westelijk gelegen uitrit van de parking op de noordkant van de Houtsaegerlaan. 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van teken E1. 

Art. 5. Parkeerplaats voorbehouden aan autobussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: 

 Op het plein ten noorden Houtsaegerlaan, 2 parkeerplaatsen. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het teken E9d  

Art. 6. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer, 

 Het oprijden van de parking (kant Houtsaegerlaan) is verboden via de westelijke oprit. Het uitrijden 1.
ervan is verboden via de middelste en de oostelijke uitrit. 

 Het oprijden van de parking (kant zwembad) is verboden via de oostelijk gelegen uitrit. Het uitrijden is 2.
verboden via de westelijk gelegen inrit. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1  en F19 

Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor hulpdiensten en fietsers, overeenkomstig art.86.3 
van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 



 Het doodlopend gedeelte achteraan het zwembadcomplex, leidend naar de EHBO lokalen van het 1.
zwembad. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, M3 en onderbord "uitgezonderd hulpdiensten". 

Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Eén plaats ter hoogte van de ingang van het voetbalstadion 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  dienstvoertuigen "Politie". 

Art. 9. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

  Zuidkant toegangsweg vanaf Zeelaan tot het kruispunt naar de sporthal 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

Art. 10. Parkeerplaatsen voorbehouden aan voertuigen voor het Rode Kruis, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 Eén plaats ter hoogte van de antennemast op de parking gelegen achter het politiecommissariaat 1.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  dienstvoertuigen “Rode Kruis”.  

 

 

 



PARKING ST.NIKLAASKERK : (Leopold II laan)  

=========================== 

Art. 1 Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Volledig plein ten westen Leopold II laan (gewestweg N330) thv kerk. 

 

Art. 2 Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Eén plaats op de noord-oosthoek van het plein. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide". 

 

Art. 3 Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Het oprijden van het plein is verboden via de zuidelijke oprit. Het uitrijden ervan is verboden via de noordelijke uitrit.  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5. 

 

Art. 4 Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbus, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. 15 m op de zuidkant van het plein. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord "Schoolbus". 



PARKING TENIERSPLEIN (David) - 2905 (Ts David Tenierslaan/Orchideestraat en Charleroistraat) (GR 

12.01.09 – GR 16.08.10) 
====================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Volledige plein gelegen op de noordkant,tussen Orchidee- en Charleroistraat. 
 
Art. 2. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

a)  2.5 Ton 
1.Op de ganse parking. 

b)  15 Ton 

1. Op de noordelijke rijbaan van de parking. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C21. 
 
Art. 3. opgeheven 
 
 



.PARKING WITTE BURG: (Witte Burg) 

========================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de volledige parking . 

 

Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Tegenaan de ingang van de zaal "Witte Burg". 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord dienstvoertuigen "Politie". 

 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Twee plaatsen tegenaan de zaal "Witte Burg" 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram "minder valide" 

 

Art. 4. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met 

uitzondering van fietsers en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden het plein op te rijden via de oostelijke uitrit en te verlaten via de westelijke oprit. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 

 

Art. 5. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 3.0 Ton 

    1.Op de ganse parking. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C21. 

 

 

 

 

 

 

 



PARNASIUSKRUIDSTRAAT  3010 (GR 17.11.2008) 

====================== 

 
Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. oostkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 



PELIKAANSTRAAT - 4509 

===================== 

Art. 1 . Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 



PETUNIASLAAN - 3470 

============= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering voor fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Brialmontlaan naar de Ranonkellaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3100 - PIETERLAAN  (GR 21.02.11) 

================= 
 
Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Noordkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en Xb. 



POLDERSTRAAT – 4300  (GR 20.02.17) 

================= 
Art. 1. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 Voorrang op al de erop uitgevende wegen. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en de ondergeschikte weg met bord B1. 
Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 Op de oostkant van het kruispunt met de Schoolstraat. 1.

 Op westkant van het kruispunt met de Kinderlaan. 2.

 Ter hoogte de in-uitgang Sun Parcs. 3.

 Ter hoogte van de A. Nahonsquare 4.

 Ter hoogte van de Weldadigheidstraat 5.

 Ter hoogte van de Noordzeedreef 6.

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
Art. 3. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Noordzijde, tussen het kruispunt met de Kinderlaan en tussen het kruispunt met de Noordzeedreef; 1.

 Zuidzijde, tussen het kruispunt met de Kinderlaan en tussen het kruispunt met de Noordzeedreef; 2.

 Beide zijden, tussen het kruispunt met de Noordzeedreef en tussen het kruispunt met de I. 3.
Bauwenslaan; 

 Zuidzijde, tussen het kruispunt met de I. Bauwenslaan en tussen het kruispunt met de A. Geryllaan; 4.

 Noordzijde, tussen het kruispunt met de I. Bauwenslaan en tussen het kruispunt met de A. Geryllaan; 5.

 Beide zijden, tussen het kruispunt met de A. Geryllaan en tussen het kruispunt met de Artanstraat; 6.

 Zuidzijde, tussen het kruispunt met de Artanstraat en tussen het kruispunt met de Fezantestraat; 7.

 Noordzijde, tussen het kruispunt met de Artanstraat en tussen het kruispunt met de Fezantestraat; 8.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 (3,4,8) - D9 (1,5,6,7) of wegmarkeringen (2) 
overeenkomstig art.74 alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer 

Art. 4. opgeheven 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 zuidkant, één plaats ter hoogte van het huis nr.14  1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

Art. 6. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art. 72.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer:  

 onderbroken streep: over de volledige afstand.  1.

 

 

 

 

 



POOTLAAN (Jan) - 3145 

================= 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, 

met uitzondering voor fietsen en bromfietsen klasse A: 

 

1. Verboden richting vanaf de Pannelaan naar de Geitenweg. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en waar nodig met D1. 

 

Art. 2. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



PRINS ALBERTPLEIN – 284 ( GR 16.08.10) 

==================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, twee plaatsen tegenaan de Kursaallaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 

Art. 3. opgeheven 



PRINS BOUWDEWIJNLAAN - 3320 

========================= 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

 

 1. Op de rechterzijde, het doodlopend gedeelte ,vanaf de Renardlaan, over de volledige afstand 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

 

Art. 3.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op de linkerzijde, het doodlopend gedeelte, vanaf de Renardlaan, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 

 

 

Art. 4. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 1.5 Ton 

    Het doodlopend gedeelte, vanaf de Renardlaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 

 



PRINS VAN LUIKLAAN - 3410 

==================== 

 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer, overeenkomstig art.86.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3, M3 en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". 



PROF.BLANCHARDLAAN – 2940 ( GR 19.04.2010 – GR 15.04.13) 

======================= 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op beide zijden, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. Opgeheven 
 
Art. 3.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, twee eerste plaatsen vanaf de Koninklijke Baan. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 

1.  ter hoogte van huis nr 4 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 
 



PROF.BLANCHARDPLEIN – 3005   (GR 16.08.10- GR 15.04.13) 

======================= 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, twee eerste plaatsen vanaf de Koninginnelaan. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 4. Parkeerplaats voorbehouden aan motorfietsen, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Een afgebakende parkeerplaats tegenaan de Zeedijk voor verschillende motorfietsen 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9i 



PYLYSERLAAN - 1035 ( Koksijde) (GR 15.04.1997 – GR 20.12.2010 – GR 28.03.2011 – 

================              GR 14.11.2011- GR 18.08.2014) 
 
Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. zuidkant, vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Vissersstraat 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xb 
 
Art. 2.  Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: (GR 15.04.1997) 
 
1. Over de volledige lengte, in beide richtingen. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en in de Vissersstraat en 
Westhinderstraat met bord B5 met voorsignalisatie B7 (50m) .In de overige ondergeschikte wegen met 
bord B1. 
 
Art. 3. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
a)  50 km/h – beide richtingen 
1. Vanaf de Vissersstraat tot de Westhinderstraat. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 en C45 of C46. 
 
Art. 4. Parkeerplaats voorbehouden aan bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Noordkant, ter hoogte van het nr.25. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d en Xc.- 30m 
 
Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. noordkant, over de volledige breedte van de “ parking zwembad “. 
 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb. 

 

Art. 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. thv Home Saint-Antoine, huisnr 25 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
 



RAMSKAPELLESTRAAT - 4512 

====================== 

 

Wordt volledig geschrapt  
. 



RANONKELLAAN - 3445 

============== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Molen" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Ranonkellaan/Kon.Prinslaan/Leopold III 

laan en Van Buggenhoutlaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



RELAISLAAN - 4116 

============== 

Art 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Ter hoogte van de ingangen van de speelpleinen "Home Valheureux Liégeois". 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

 



RESEDASLAAN - 3465 

=============== 

Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Verboden richting vanaf Ranonkellaan, links de vluchtheuvel, over de volledige afstand van de vluchtheuvel. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 



RINGWEG – 2130 (GR 12.01.09) 

=========== 
 
Art. 1. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Verboden richting vanaf de Horizontlaan naar de Liefjeslaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 
 



ROLANDSTRAAT – 2509 (gew. GR 14.11.2011- 16.04.12) 

================ 
 
Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Noordkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
 
Art. 2. Parkeerplaats voorbehouden aan bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant, aan tegenaan het rond punt.. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d + Xc (12m) 
 
Art. 3.    Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rousseaulaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      
wegen (  Rolandstraat/ Elisabethplein en G.Lejeunestraat/ Rousseaulaan en Dorlodotlaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 



ROPSWEG (Filicien) – 2810  (GR 18.02.08) 
==================== 

 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Beide zijden, over de volledige afstand 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zonebord ZE1 – ZE1’ 

 

Art. 2. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 10.0 Ton 

    Over de volledige afstand.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met de Zoneborden ZC21 en ZC21’. 

 

Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord ZC3 met vermelding “ uitgezonderd 

plaatselijk verkeer” 

 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan gemeentediensten, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. vier plaatsen tegenaan de zuidgevel van het gemeentehuis. op het plein. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “parkeerkaart +  gemeentediensten” 

 

 



ROUSSEAULAAN – 2480     (Gew GR 16.04.12) 

================= 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1.  over de volledige afstand (middenbermen) 
 
Art. 2.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. 2 plaatsen in het gedeelte tussen de Koninklijke Baan en de Ebbestraat 
2. 2 plaatsen in het gedeelte tussen de Ebbestraat en de rotonde  

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 

validen". 

 
Art. 3.    Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rousseaulaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      
wegen (  Rolandstraat/ Elisabethplein en G.Lejeunestraat/ Rousseaulaan en Dorlodotlaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 
Art. 4. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt met de Koninklijke Baan. 

 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art.5. Verplichte richting, als door pijl aangegeven, overeenkomstig art.69.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het wegverkeer: 
 
1. voor beide richtingen over de ganse afstand van de straat 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord D1d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUZÉSTRAAT – 2380 (GR 16.08.10 – GR 17.08.15) 

================ 
 
Art. 1. Opgeheven 
 



Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, tussen de Westendestraat en de Jorisstraat 
2. Westkant, tussen de Jorisstraat en de Pierre Sorellaan 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 3. Opgeheven 
 
Art. 4. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Pierre Sorellaan tot de Westendestraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig met D1. 
 
 
Art. 5. opgeheven 
Art. 5. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1.Oostkant, tussen de Jorisstraat en de Pierre Sorellaan 
  
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZENLAAN - 4215 

============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 



1. Op het rondpunt "Rozenlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Rozenlaan/Zandmannetjesweg en 

Elzendreef) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



RUBENSLAAN (Pieter Paul) - 3195 

========================= 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 



RYCKEWAERTLAAN ( Joseph ) - 3090  (GR 19.05.08 - GR 12.01.09 – GR 16.03.09) 

========================= 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Westkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 
Art. 2. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf het Jaakpad naar de Koninklijke Baan. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 
 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, vanaf de Koninklijke Baan, over een afstand van 12m. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc (12m) 
 
 

 



SCHEEPSJONGENSTRAAT – 3050  (Wijz.19.08.13) 

======================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1.  Oostkant, vanaf Oostendelaan tot 15 m voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, vanaf 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 



SCHELPENDREEF – 4231 (aanv.GR 07.05.07 – GR 18.05.15) 

=================== 

 
Wordt volledig geschrapt  
 



SCHEPENSTRAAT – 4413 

 
Art. 1.   Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1, Xa en Xb. 

 



SCHOOLSTRAAT - 4430  (GR 18.02.08)   

================= 

 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Tegenover de uitgang van de Vrije School. 

 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Parkeerplaats voorbehouden aan schoolbussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Westkant, ter hoogte huis nr.15. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d met onderbord "Schoolbus" en Xc.- 30m 

 



SCHOONBERGSTRAAT - 2180 

================= 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

Op het rondpunt “Hoge Duinenlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gulden Vlieslaan/ Hoge 

Duinenlaan/Schoonbergstraat/Vlinderweg en Schoondalstraat).  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  

 

 



SCHOONDALSTRAAT - 2325 

================= 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

Op het rondpunt “Hoge Duinenlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gulden Vlieslaan/ Hoge 

Duinenlaan/Schoonbergstraat/Vlinderweg en Schoondalstraat).  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  

 



SCHOUDERVLIETSTRAAT -  5561 

======================== 

Art.1 . Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 

 



SCOTTLAAN (Gilles) – 4101    (GR 20.01.14 – 23.11.15) 

==================== 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, vanaf de Mooi Verblijflaan tot het strand. 
 
Art. 2. Opgeheven. 
 
Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan Politievoertuigen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Oostkant, tweede plaats vanaf het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord  dienstvoertuigen 

"Politie". 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant, drie eerste plaatsen vanaf het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan ziekenwagens, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

Oostkant, twee plaatsen vanaf het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord ziekenwagen. 
 
Art. 6. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "St.Andre" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende             
wegen (G.Scottlaan/Mooi Verblijflaan en G.Gezellelaan) 
2. Op het rondpunt gelegen aan de noordkant grenzend aan het strand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
SLOEPENLAAN – 3015 (GR 16.08.10) 
================ 
Art. 1. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden,  vanaf de Oostendelaan tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9f. 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Beide zijden, vanaf 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 3. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 
4 Op het rondpunt “ Koninginnelaan (Koninginnelaan/ Oostendelaan en Sloepenlaan)” heeft het 

rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Oostendelaan en 
Sloepenlaan) 



 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  
. 



SMEYERSLAAN – 3300 (GR 12.01.09 – 16.03.09 – GR 21.10.13 – GR 18.05.15) 

=============== 
  
Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, over de volledige breedte van de school. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 
Art. 3. Wordt opgeheven 
 
Art. 4. Wordt opgeheven 
 
 

 



SMOCKELPOTWIJK 

================ 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1.  Alle wandelwegen in zone begrensd door Pylyserlaan/Bloemenstraat/Houtsaegerlaan/Galloperstraat       en Silicostraat 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3  met onderbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SORELLAAN (Pierre) - 2230  (GR 23.06.08 – GR 16.03.09 – GR 17.05.10 – GR 16.08.10 – GR 21.01.13 
– GR 20.01.14 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 
============================ 

 
Art. 1. opgeheven 
 
Art. 2.   opgeheven 
 
Art. 3. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Rivella" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 
(P.Sorellaan/Bauwenslaan/Gulden Vlieslaan en Zouavenlaan). 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 
 
Art. 4. Parkeerplaats voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant ter hoogte van het huis nr.30. 
2. Noordkant, ter hoogte van huis nr 5. 
3. thv het huis nr.50 



4. thv het huis nr 57 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Opgeheven 
 
Art. 6 opgeheven 
 
Art. 7. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Vanaf het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat 

 
- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur   

  
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 
Art. 8. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Rouzeestraat  
 
- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 
00.00 tot 15.00 uur.. 

 

Art. 9 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
 

1. Drie parkeerplaatsen vanaf de Zeelaan, zuidkant 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m).  

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (18m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 

 



SPARRELAAN - 3260 

=============== 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. In beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het C3 en M3 met onderbord " uitgezonderd plaatselijk verkeer". 



St.ANDRESTRAAT - 4403 

=============== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Witte Burg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende           wegen (St.Andrestraat en Witte Burg)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



STEEKSPELSTRSAAT – 2850 (GR 12.01.09 – 16.08.10) 

================= 
 
Art. 1. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 

1. Beide zijden,  vanaf de Gouden Boomstraat tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9f. 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 

1. Beide zijden, vanaf 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 3. opgeheven 
 
 



STEENBEUKENSTRAAT - 2295 

====================== 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. In beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met onderbord " uitgezonderd plaatselijk verkeer" 



STEENDAMSTRAAT - 5563 

=================== 

Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 



STEILE WEG - 2027 

============== 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 

 

Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer; 

 

1. Verboden richting vanaf de Hoge Blekkerlaan naar de Fazantenparkstraat. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1 



St.IDESBALDESSTRAAT – 2835 (GR 16.08.10 – GR 20.01.14) 

===================== 
 
Art. 1. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 

1. noordkant, over de volledige afstand 
2. zuidkant vanaf het Albertplein tot thv huis nr 12 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9f. + herhaling betalend. 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. zuidkant vanaf het huis nr.12 tot de Middelkerkestraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 

 
 
 



STRANDLAAN - 1180 – 3480 (24.10.2016) 

========================================================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

Beide zijden, vanaf de Smeyerslaan tot de Zeedijk. 

Art. 2. opgeheven 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 

 Oostzijde, twee plaatsen ter hoogte van de kerk. 1.

 Oostzijde, thv huis nr.260 2.

 Oostzijde, thv huis nr. 242 3.

 westzijde, thv huis nr 181 4.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

opgeheven. 

Art. 4. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A: 

 Verboden richting vanaf het Zeedijk naar het Jaakpad. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met onderbord M5 en 
waar nodig met D1 

Art. 5. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Voorrang vanaf het "rondpunt Zeepanne" tot de Hotellaan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de ondergeschikte weg met bord B1. 

Art. 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Aan het kruispunt met de Willem Elsschotlaan. 1.

 Aan het kruispunt met de Duinenkranslaan. 2.

 Aan het kruispunt met de Jan Van Looylaan. 3.

 Aan het kruispunt met de Tennislaan. 4.

 Aan de noord- en zuidkant van het  kruispunt met de Albert Nazylaan. 5.

 Aan het kruispunt met de Zeepannelaan. 6.

 Aan de noord- en zuidkant van het kruispunt met de Koninklijke Baan. 7.

 Aan het kruispunt met de Goffinlaan. 8.

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

Art. 7. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 Op het rondpunt "Zeepanne" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 1.
(Robert Vandammestraat/Ten Bogaerdelaan en de Leopold III laan). 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

Art. 8. Fietspaden, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Op beide zijden vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 
alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer. 

Art. 9. Rijbaan verdeeld in rijstroken, overeenkomstig art.72.2 en 72.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 onderbroken streep: 1.

 Vanaf het RP Zeepanne tot de St. Hermesstraat a).

 doorlopende streep: 2.

 Aansluitend op de onderbroken streep, tot de middenberm. a).

Art. 10. Denkbeeldige rand van de rijbaan, overeenkomstig art.75.1.1.° van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Op beide zijden, vanaf het RP Zeepanne, tot de aansluiting met het voetpad thv St. Hermesstraat. 1.

Art. 11. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 ter hoogte van het huis nr.222 1.

 ter hoogte van het huis nr 275 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

Art. 12. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Oostkant, vanaf de Koninginnelaan tot de Duinenkranslaan 1.

 Westkant, vanaf de Wallecanlaan tot huis nr 163 2.

 Oostkant, tegenover het Jaakpad 3.

 Oostkant vanaf huis nr 132 tot 138 4.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xa en Xb of Xc 

Art. 13. Periodiek parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

Telkenjare van 01 juli tot en met 31 augustus is er parkeerverbod : 

 Beide zijden van het Jaakpad tot de Zeedijk. 1.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van wegneembare borden E1 – onderbord “van 01 juli tot 31 
augustus” -  Xa en Xb . 

Art. 14. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd rijwielen, openbare diensten en vergunninghouders, 
overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 Telkenjare : 1.

 Vanaf 01 juli te 10.00 uur tot en met 31 augustus te 19.00 uur. a).

 Dit verbod geldt niet voor: 2.



 Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en a).
voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

 vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. b).

 fietsers en seizoentrapfietsen. c).

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 met onderbord “van 01 juli 
tot 31 augustus + uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 

Art. 15. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer 

 Parkeerplaats aan de oostzijde aan het kruispunt met de Duinenkranslaan 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de borden E9a en onderbord 
M1.  

Art. 16. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 

 Drie parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 331 1.

 Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 294 2.

 Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 307 3.

 Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 280 4.

 Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 279 5.

 Twee parkeerplaatsen, ter hoogte van huisnummer 252 6.

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, het onderbord ’30 minuten’ en het 
onderbord Xc (met vermelding van de afstand). 

 

 



SVINKXSTRAAT - 1145 

================ 

Art. 1. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 50 km/h 

1. Beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C43 en C45 of C46. 

 

Art. 2. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 3 Ton. 

1. Beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord " uitgezonderd laden en lossen". 



Tenierslaan (David)  2905  

========================          

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art 70.2.1.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer: 

 

1. Noordkant, één plaats tegenaan kruispunt gevormd met de Orchideestraat 

2. Noordkant, twee plaatsen tegenaan kruispunt gevormd met de Koninginnelaan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder valide” 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. op het rondpunt “Koninginnelaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Tenierslaan en 

Vanlangenhovestraat) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



TENNISLAAN - 3360 (aanv.GR 09.03.1999 – GR 18.02.08) 

============== 

 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Ster der Zee" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende      wegen (Tennislaan/Kon.Prinslaan/Tulpenlaan) 

 

2. Op het rondpunt “ Tennislaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 

 (Tennislaan/Brialmontlaan/Duinenkranslaan en G.Umélaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 

1. ter hoogte van het huis nr.23 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

 



TER DUINENLAAN – 2665  (GR 24.10.2016) 

======================================================== 

Art. 1. Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Over de volledige afstand, vanaf de Koninklijke Prinslaan tot de Van Buggenhoutlaan. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 /B11 en de ondergeschikte weg met bord B1. 

Art. 2.   Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Zuidkant, over de volledige afstand, vanaf de Koninklijke Prinslaan tot de Van Buggenhoutlaan. 1.

 Noordkant, vanaf de Van Buggenhoutlaan tot de noordelijke rijweg rondom het Kerkplein 2.

 Noordkant, vanaf de Begonialaan tot het Marktplein 3.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 

Art. 3. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 
het Wegverkeer: 

 Aan het kruispunt met de Van Buggenhoutlaan 1.

 Aan het kruispunt met de noordelijke rijweg van het Kerkplein 2.

 Aan het kruispunt met de Koninklijke Prinslaan 3.

 Aan het kruispunt met de Begonialaan/Gladiolenlaan 4.

 Ter hoogte van het sociaal huis, nr.34 5.

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

Art. 4. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer: 

 Zuidkant, dubbel richtingsfietspad, over de volledige afstand, vanaf de Koninklijke Prinslaan tot de Van 1.
Buggenhoutlaan. 

 Noordkant, over de volledige afstand, vanaf de Van Buggenhoutlaan tot de Koninklijke Prinslaan 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 
Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer en op de ondergeschikte wegen voor het dubbel richtingsfietspad B1 +  M10 

Art. 5. Parkeerplaatsen, voorbehouden aan personenauto’s, overeenkomstig art. 70.2.1.3° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Noordkant, vanaf de noordelijke rijweg van het Kerkplein tot de Begonialaan; 1.

 Noordkant, vanaf het Marktplein tot de Koninklijke Prinslaan; 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9b.  

 

 

 

 

 

 

 



TERLINCKLAAN (Herman)  3110 

 
Art.1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, twee parkeerplaatsen ter hoogte van het huis nr.3 

. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide" + Xc 10m 

 



TERLINCKPLEIN (Eugenie) - 2420 

========================= 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Het volledige plein. 

 

Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op het volledige plein,  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1T en ZE1T’. 

 

 

Art. 3. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. Op het volledige plein. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 

 

 
Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare diensten en vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 

1° Telkenjare : 

 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur. 

   

 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 

  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 

  - Krokusvakantie 

  - Paasvakantie 

  - Herfstvakantie 

     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 

  

 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 

  

 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur. 

         

2° Dit verbod geldt niet voor: 

 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en voertuigen gebruikt door de diensten van het 

Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 

 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd openbare diensten - 

vergunninghouders” en rijwielen. 

De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TER YDE WANDELPAD (paden gelegen in Hannecartbos) 

==================== (aanv GR 15.04.1997) 

 

Art.1.  Verkeer verboden in beide richtingen, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Alle wandelwegen gelegen in het Hannecartbos, centrum Oostduinkerke. 

 

Dit verbod geldt echter niet voor voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en voertuigen gebruikt door Ministeries. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht aan alle toegangen bij middel van het bord C3, uitgezonderd diensten. 

 



 

Timmermanslaan (Felix) 4251 

======================= 

 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, vanaf de Huldelaan tot het strand. 

 

Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, tussen de Huldelaan en het strand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Westkant, tussen Huldelaan en Albert I laan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 



TORRELESTRAAT - 5560 

================== 

Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 

 



TULPENLAAN – 2710   GR 20.06.2011 

================ 
 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Ster der Zee" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende        
wegen (Tulpenlaan/Bugeaudlaan/Kon.Prinslaan en Tennislaan) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant, over de volledige breedte van de parking “Sociaal Huis”. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3, Xa en Xb. 



UMELAAN (generaal) - 3455 (aanv GR 09.03.1999) 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Tennislaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Tennislaan/Brialmontlaan/Duinenkranslaan en 

G.Umélaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



VANDEVELDELAAN – 3070   (GR 21.01.13) 

======================= 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering voor fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Oostendelaan naar de Koninklijke Baan.. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig met D1. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

 1. oostkant, over de volledige afstand 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 



VAN HAELENSTRAAT - 2435 

 

Art. 1.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1 en ZE1’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANHOUTTELAAN, Arthur – 3021 (GR 17.08.15) 

============================ 

Art. 1. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, 6 meter na het kruispunt met de Koninlijke baan, over een afstand van 7 meter. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken strepen op de rand van de weg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANLANGENHOVESTRAAT (E) - 2915 

============================ 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Westkant, vanaf de Koninginnelaan tot 15.00 m voor de Zeedijk. 

 

Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Beide zijden, over een lengte van 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 

 

Art. 3.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Westkant, 5° en 6° parkeerplaats vanaf de Koninginnelaan. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 

 

Art. 4.   Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

2. Op het rondpunt “ Koninginnelaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Tenierslaan en 

Vanlangenhovenstraat) 

 

  

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  



VAN LOOYLAAN (Jan) - 3220 (aanv.GR 18.10.1998) 

===================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement 

op de politie van het wegverkeer: 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2.Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. De aardeweg, verbindingsweg tussen Van Looylaan en R.Vandammestraat (N396) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C3 en M2. 

 

Art. 3. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Van Looylaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende        wegen (Veurnelaan en Van Looylaan) (aanv 

GR 18.10.1998) 

 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 

 



VAN MALDEGHEMSTRAAT - 4407 (wijz.GR 15.04.1997 – GR 20.12.2010) 

======================= 
 
Art. 1. Wegen met voorrang, overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: (wijz.GR 15.04.1997) 
 
1.Over de volledige afstand, in de beide richtingen. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de ondergeschikte weg B1 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. zuidkant, vanaf het kruispunt met de Kordeelstraat tot het kruispunt met de Roelstraat 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xa en E1 + Xb 
 



VELDTIJMWEG -     3217   (GR 21.01.13) 

=============== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
 1. Oostkant , thv de toegang tot domein ’t Vlierhof, over een afstand van 20 m. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,  Xa en Xb of Xc 



VERBOUWENLAAN A. – 2690 
 

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 

1. 2 plaatsen, zuidkant, ter hoogte van de ingang van het Museum Abdij ter Duinen 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder valide". 

 

 

Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Zuidkant, vanaf het kruispunt met de Koninklijke Prinslaan, tot de toegang van het museum Abdij ter Duinen.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3,Xa en Xb. 

 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

 1. Op de zuidkant, ter hoogte van de ingang van het museum Abdij ter Duinen.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc 30m 

 



VEURNELAAN - 1200 (aanv.GR 18.10.1998 – Gew GR 21.12.09) 

============ 
Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 
1. Op het rondpunt "Taff Walet" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende        
wegen (Veurnelaan en Pannelaan) 
 
2. Op het rondpunt "Zonstraat" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende             
wegen (Veurnelaan en Zonstraat) 
 
3. Op het rondpunt "Van Looylaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende          
   wegen (Veurnelaan en Van Looylaan) (aanv.GR 13.10.1998) 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 

Art. 2. Parkeerplaats voorbehouden voor bussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. gedeelte tussen hoofdingang “Home Mathilde Schroyens” nr.61 en de Berglaan 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9d + Xa  
 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. gedeelte tussen de dienstentoegang en de hoofdingang van de ”home Mathilde Schroyens” nr.61   
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc 10m 
 



VEURNEVAARTSTRAAT - 4510 

====================== 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd aangelanden, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met onderbord " uitgezonderd aangelanden" 

 

Art. 2. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd landbouwvoertuigen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aardeweg, aansluitend op de Veurnevaartstraat en doodlopend op de kunstmatige vijver "Stagro" 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met onderbord" uitgezonderd landbouwvoertuigen". 



VIOOLTJESPERK – 2893 (GR 12.01.09 – GR 21.12.09 – GR 16.08.10) 

================ 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op de volledige parking 

 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Twee parkeerplaatsen 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide". 

 
Art. 3. opgeheven 
 
 
 
 

 

 



VINKSTRAAT - 2040 

============== 

Art. 1. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

a) 5.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21. 



VISSERSSTRAAT - 1065 

 
Art. 1. Parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. 50 m ter hoogte van de schooluitgang MPI. 

 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9 met onderbord "Schoolbussen" + Xa en Xb 



VLAANDERENSTRAAT – 2770 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

=================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Oostkant, over de volledige afstand. 
 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Westkant, over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 

Art. 3.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Oostkant, twee plaatsen tegenaan de Bosquetiastraat. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
valide. 
 
Art. 4. opgeheven 
 
Art. 5. opgeheven 
 
 



VLINDERWEG - 2170 

================= 

 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

Op het rondpunt “Hoge Duinenlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Gulden Vlieslaan/ Hoge 

Duinenlaan/Schoonbergstraat/Vlinderweg en Schoondalstraat).  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.  



VOORDUINEN – 4432   (aanvul. GR 12.06.07- GR 21.02.11- GR 16.01.12 – GR 21.10.13) 

=================== 
 
Art. 1. Maximumsnelheid, overeenkomstig art.22 quater van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 
a)  30 km/h, vanaf de parking, de volledige wijk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden F4a en F4b. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 

1. parkeerplaats aanleunend aan huis nr. 1 
2. parkeerplaats ter hoogte huis nr.4 

3. parkeerplaats ter hoogte huis nr 10 
 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder 
valide “  

 
 

 

 

 



VREDESTRAAT – 2465 (GR 12.01.09 – 16.08.10 – 19.11.2012 – 20.12.12) 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Oostkant, vanaf de Rousseaulaan tot 15.00 meter voor de Zeedijk. 
 
Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. westkant, vanaf de Rousseauxlaan tot 15.00 meter voor de Zeedijk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 

Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 
van het Wegverkeer: 

 
1. Beide zijden, over een lengte van 15.00 meter vanaf de Zeedijk. 
2. Oostkant, vanaf de Rousseauxlaan, 12.00 m 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1, Xa,Xb en Xc 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 

1. Oostkant, één parkeerplaats thv huis nr. 19 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder 
valide “  
 

 



VRIJHEIDSTRAAT – 4412 (GR 18.02.08 – GR 21.12.09) 

================== 
 
Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Aan het kruispunt Leopold II laan. 
2. Aan het kruispunt met de Schoolstraat. 
 
De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 
Art. 2. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Over de volledige afstand. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B15 en de ondergeschikte weg met 
bord B1. 
 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Zuidkant, vanaf de Leopold II laan tot het huis nr.2. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa en Xb 
 
Art. 4.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de   
  Politie van het Wegverkeer: 

 
1. ter hoogte van het huis nr.8, over een afstand van 20.00 m 
2. ter hoogte van het huis nr.9, over een afstand van 15.00 m 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 + Xc 
 
Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 

2. Parking tegenover schoolgebouw, twee plaatsen 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder 
valide “ en waar nodig Xc 
 

 
 
 
Art. 6. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer,  
 

1. Parking tegenover schoolgebouw, verboden inrijden via westelijk gelegen uitrit. 
2. Parking tegenover schoolgebouw, verboden uitrijden via oostelijk gelegen inrit. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 en F19 en waar nodig met D1. 
 

 



Wallecanlaan (Fred)  3205  (GR 18.02.08) 

===================== 
 

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houder gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 

1. ter hoogte van het huis nr.22 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart 

 



WANDELHOFSTRAAT     1049  ( GR 14.11.2011 – GR 21.10.13) 

================= 
 
Art. 1. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van 
fietsers en bromfietsen klasse A: 

 
 
1. Verboden richting vanaf laatste kruispunt (Wandelhofstraat/Wandelhofstraat) naar de Pylyserlaan 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 

 
Art. 2. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Westkant, gedeelte tussen de eerste zijtak rechts (gezien vanaf Pylyserlaan) tot de eerste bocht naar 

rechts. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 ,Xa en Xb 



WEIDESTRAAT - 5559 

================ 

Art. 1. Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 



WEPIONSTRAAT - 4202 (aanv.GR 09.02.1999 - GR 12.01.09 – GR 16.03.09 – GR 16.08.10) 

================ 
 
Art. 1.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 

1.  Twee plaatsen achteraan het tramhuisje. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
 
 
 

 



WESTDIEPHELLING – 4264 (GR 20.01.14) 

============== 
 
 
opgeheven 
 

 

 



WESTENDESTRAAT – 2375  (wijz. GR 20.11.07 – GR 18.02.08 – GR 22.02.10 – GR 16.08.10 – GR 

19.08.13 – GR 22.04.14 – GR 19.01.15 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 
============================================== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 

1. Beide zijden vanaf de Zeelaan tot de Duinbergenstraat. 
 
Art. 2. opgeheven 
 
Art.3.    opgeheven 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Vier plaatsen tegenover van het postgebouw. 
2. Eerste parkeerplaats voorbij KP met Rouzeestraat, richting Gezelleplein. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “pictogram minder 
valide “  
 
Art. 5. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Verboden richting vanaf de Duinbergenstraat naar het G.Gezelleplein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M5 en waar nodig met D1. 
 
Art. 6. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, 

overeenkomstig MB 09.01.2007: 
 

1. Ter hoogte van het huis nr.11 
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart. 
 
Art. 7. Parkeerplaatsen, beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer: 
 

1. Vier plaatsen ter hoogte van het postgebouw. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord “ max. 30 min “ 
 
Art. 8. Parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen, overeenkomstig 

art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 
 

1. Zuidkant, 2 plaatsen thv huis nr.12.. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met aangepast bord “opladen 
elektrische voertuigen”. 
 
 
 

Art. 9. Parkeerplaatsen, voorbehouden voor fietsen overeenkomstig art. 70.2.1.3°.f van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 
 
 1. Aan de Noordzijde tegen het kruispunt met de Zeelaan 
 



De maatregel wordt ter kennis gebracht door de inrichting van een fietsstandplaats met de borden E9a en 

onderbord M1.  
 
 

Art. 10 Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Twee parkeerplaatsen tussen de M.Blieckstraat en de Zeelaan, zuidkant 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (30m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 

 
 
 
 



WILLEMSSTRAAT (Jan Frans) - 2425 

======================= 

Art. 1.  Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Op beide zijden, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1 en ZE1’ 



WITTE BURG - 4160 

============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Witte Burg" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende           wegen (Witte Burg en St.Andrestraat) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



WULPENDAMMESTRAAT - 5556 

======================= 

 

 

Art. . Maximum gewicht, uitgezonderd laden en lossen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

a) 15.0 Ton 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “uitgezonderd laden en lossen” 

 



WULPSTRAAT - 3040 

=============== 

Art. 1. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 

Wegverkeer: 

 

1. Eén plaats ter hoogte van huis nr.10.. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 



YVONNELAAN - 4155  (aanv GR 20.04.99) 

=============== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt Leopold II laan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2.  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt “Gaupinlaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (kruispunt Gaupinlaan/Gen.Vincent 

Lorentlaan/Yvonnelaan/Arthurlaan). 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



ZANDMANNETJESWEG - 4211 

================== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Rozenlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Zandmannetjesweg/Rozenlaan en 

Elzendreef))  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



ZANDZEGGESTRAAT -    4124  (GR 15.11.10)        

================= 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 

d) Beide zijden, over 100 m vanaf de Albert I laan  
 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb. 
 



ZAVELPLEIN – 2865 (GR 16.08.10 – 19.11.2012) 

============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. op het volledige plein. 
 
Art. 2.  Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. drie plaatsen tegenaan de in- afrit van de  Zeedijk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 

 
Art. 3. opgeheven 
 



ZEEDIJK GROENDYK - 4003 – 4448 (GR 21.02.11 – 16.04.12 – 19.01.15 – 23.11.15) 

======================================================== 
 
 
Art. 1. Opgeheven 
 
Art. 2. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen : 
 
1. Verboden richting vanaf de Kinderlaan naar de Noordenwindhelling. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M4 en F19 met 
onderbord M4 en waar nodig met D1. 
 
Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, en beperking in tijdsduur, 

overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer, met uitzondering van fietsers: 

 
Vanaf de Paardenvissersweg tot de Noordenwindhelling 
 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 15 mei tot en met 30 september. 
 b) Vanaf de zaterdag 10.00 uur van de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 
  - Paasvakantie 
  - Herfstvakantie 
     tot de maandag 07.00 uur volgend op deze vakantie. 

 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), ieder verlengd weekend inclusief brugdagen vanaf de 
eerste dag 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 

 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c) ieder weekend vanaf zaterdag 10.00 uur tot zondag 
19.00 uur. 

 
2° Dit verbod geldt niet : 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en 

voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 
  
 
3° Ten uitzonderlijken titel kunnen afwijkingen worden toegestaan (bv aanvoer van bouwmaterialen, 
verhuizingen, enz...) en dit schriftelijk door de Burgemeester of bij zijn afwezigheid door de Commissaris 
van Politie. 
 

Het verbod zal ter kennis gebracht worden bij middel van wegneembare verkeersborden C3 - M2  
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk 
 
Art. 4. opgeheven 
 

 

 



ZEEDIJK KOKSIJDE - 2945 – 3485  (GR 19.04.2010 – GR 19.01.2015 ) 

============================================ 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1.Noordkant, vanaf Lucionplein tot het Elisabethplein. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 ,Xa en Xb 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.65.5.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant, vanaf Lucionplein tot het Elisabethplein. 
 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel de zoneborden ZE1T en ZE1T’ 
 
Art.3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen: 
 
1. Verboden richting vanaf Elisabethplein naar de Terlinckplaats. 
2. Verboden richting vanaf Ster der Zee naar Terlinckplaats. 
3. Verboden richting vanaf Ster der Zee naar Strandlaan. 
4. Verboden richting vanaf Lucionplein naar Strandlaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 
onderbord M4 en waar nodig met D1. 
 

 
Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd rijwielen, openbare diensten en 

vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

 
 A. Vanaf Strandlaan tot Elisabethplein : 
 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur. 
   
 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 
  - Paasvakantie 

  - Herfstvakantie 
     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 
  
 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend 

inclusief brugdagen vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 
  
 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur. 
         
2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en 

voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 
 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
 

 B.  Vanaf Strandlaan tot Lucionplein 
 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juli te 10.00 uur tot en met 31 augustus te 19.00 uur. 



 

2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en 

voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 
 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
 
De maatregel (A en B) wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 met 
onderbord “uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEEDIJK OOSTDUINKERKE – 4002  (GR 19.05.08 – 16.04.12 - 19.01.15 – 17.08.15) 
===================================================== 
 
Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1.Noordkant, over de ganse afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art. 65.5.1° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 

 
1. Zuidkant, over de ganse afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZE1T en ZE1T’. 



 

Art.3. Eenrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsen: 

 
1. Verboden richting vanaf Europaplein naar Astridplein 
2. Verboden richting vanaf Astridplein naar het Ijslandplein. 
 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met 
onderbord M4 en waar nodig met D1. 
 
 
Art. 4. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen, openbare diensten en 

vergunninghouders, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de 
Politie van het Wegverkeer. 

 
Over de volledige afstand : 
 
1° Telkenjare : 
 a) Vanaf 01 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur. 
   
 b) Vanaf  10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties : 
  - Kerst- en Nieuwjaarsvakantie 
  - Krokusvakantie 
  - Paasvakantie 
  - Herfstvakantie 
     tot laatste dag van dit verlof te 19.00 uur.. 
  

 c) Buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend 
inclusief brugdagen vanaf 10.00 uur tot de laatste dag 19.00 uur. 

  
 d) Buiten de periodes vernoemd in a), b) en c)  vanaf de vrijdag 10.00 uur tot zondag 19.00 uur. 
 
 e) buiten de periodes vernoemd in a, b, c en d ingevolge wekelijkse marktdag,  vanaf 01 april tot 31 

oktober, iedere dinsdag van 05.00 uur tot 14.00 uur. 
         
2° Dit verbod geldt niet voor: 
 a) Voor bestuurders van voertuigen van openbare diensten, hulp- en veiligheidsdiensten en 

voertuigen gebruikt door de diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 
 b) vergunninghouders, vergunning afgeleverd door het Gemeentebestuur.. 
 c) fietsers en seizoentrapfietsen. 
 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare verkeersborden C3 met onderbord 
“uitgezonderd openbare diensten - vergunninghouders” en rijwielen. 
De verkeersborden zullen aangebracht worden aan iedere toegang van de Zeedijk. 
 
Art. 5. Maximum gewicht, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
a) 15.0 Ton 
1. over de volledige afstand. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 

 

 
 

 

 

 

 



 

ZEELAAN - 1005 - 2005 (GR 20.02.17) 

========================================================== 

 

Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 opgeheven 1.

 Oostkant, tussen Jorisstraat en Rotonde “De Poort” 2.

 Westkant tussen de rotonde “De Poort” en de Coosemanslaan 3.

 Oostkant tussen de Kunstweg en de Pylyserlaan 4.

 Westkant, tussen de Abdijstraat en de Helvetiastraat 5.

 Oostkant, tussen Westendestraat en de Koninklijke Baan  6.

 Opgeheven 7.

Art. 2. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
wegverkeer: 

 Op beide zijden tussen de Helvetiastraat Abdijstraat en de Houtsaegerlaan 1.

 Op beide zijden tussen de Houtsaegerlaan en de Louise Hegerplein 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het Zonebord met vermelding E9a en parkeerschijf. 

 

Art. 3. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Westkant, vanaf de H. Deweertlaan tot de Abdijstraat 1.

 Oostkant, vanaf de toegangsweg van het sportpark tot de Pylyserlaan 2.

 Westkant, vanaf de Westendestraat de rotonde ‘De Poort’ tot de Koninklijke Baan 3.

 Westkant, thv huis nr 67 4.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 Xa, E3 Xb en E3 Xd (1-3) of door arcering en de 
inrichting van een fietsstandplaats (4). 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 

 één plaats ter hoogte van het huis nr.30. 1.

 één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 2.

 opgeheven 3.

 één plaats thv huis nr 89 4.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen". 
 

Art. 5. Parkeerplaatsen voorbehouden aan ziekenwagens, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement 
op de Politie van het Wegverkeer: 



 één plaats tussen de rotonde “ De Poort “ en de Coosemanslaan 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord ziekenwagen. 
 

Art. 6. Wegen met voorrang,overeenkomstig art.67.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Tussen de rotonde “ De Poort " en het kruispunt gevormd met de Houtsaegerlaan en 1.
Robert Vandammestraat. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de voorrangsweg met bord B9 en de ondergeschikte weg met bord B1. 
 
Art. 7. Fietspaden, met verbod bromfietsen klasse B, overeenkomstig art.2.7 van het Algemeen Reglement op de 

Politie van het Wegverkeer: 

 Dubbel richtingsfietspad, oostkant van de rijbaan, vanaf de toegangsweg van het gemeentelijk 1.
sportpark tot de rotonde “ De Poort “. 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden D7 - D9 of wegmarkeringen overeenkomstig art.74 
Alg.Regl.op Pol.vh Wegverkeer en op de ondergeschikte wegen met B1- M10 
 
Art. 8. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer: 

 Noordkant van kruispunt gevormd met Louise Hegerplein. 1.

 Noord- en zuidkant van het kruispunt met de Houtsaegerlaan en Robert Vandammestraat. 2.

 Beide zijden oud-gemeentehuis. 3.

 Zuidkant van kruispunt gevormd met de Helvetiastraat. 4.

 Noordkant van kruispunt gevormd met de Abdijstraat. 5.

 Noordkant van kruispunt met Middenlaan. 6.

 Noordkant van kruispunt gevormd met Borleestraat. 7.

 Noordkant van kruispunt gevormd met Japans Paviljoenlaan 8.

 Tussen de H. Deweert- en de Coosemanslaan 9.

 Noord- en zuidkant van de rotonde “ De Poort “ 10.

 Noordkant van kruispunt  gevormd met de Zonder Zorgstraat. 11.

 Noordkant van kruispunt gevormd met de Boulognestraat. 12.

 Noordkant van kruispunt gevormd met de Westendestraat. 13.

 Zuidkant van kruispunt gevormd met de Koninklijke Baan. 14.

 Noordkant van het kruispunt gevormd met de Kursaallaan. 15.

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 
 

Art. 9. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 Op het rondpunt "De Poort" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 1.
(Zeelaan/Albert Bliecklaan/Jaak Van Buggenhoutlaan en Lejeunelaan) 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op de rotonde met D5. 
 

Art. 10. Opgeheven 



Art. 11. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer: 

 Ter hoogte van het huis nr.71. 1.

 Beide zijden, tussen Jorisstraat en Westendestraat 2.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xc (6m) en/o Zoneborden ZE1 en ZE1’. 
 
Art. 12. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 

met beperking in tijd 

 ter hoogte van de huizen nr 59/61, tussen 07.00 en 12.00 uur 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 met onderborden “ van 07.00 tot 12.00 uur en – Xc 
(10m) 
 
Art. 13. Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen, overeenkomstig art.76.4 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 ter hoogte van de toegangsweg tot het gemeentelijk sportpark. 1.

 ter hoogte Helvetiastraat 2.

 ter hoogte van de Middenlaan 3.

 ter hoogte van de Borléestraat 4.

 ter hoogte van de Japans Paviljoenlaan 5.

 ter hoogte van de H. Deweertlaan 6.

 tegenaan de rotonde “ De Poort “ 7.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord F50 en waar nodig met A25. 
 

Art. 14. Verkeer verboden in beide richtingen, bij occasionele evenementen, overeenkomstig art.86.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 beide richtingen, vanaf de Westendestraat tot de Jorisstraat 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C3 met veranderlijke aanduiding en het onderbord 
"uitgezonderd hulpdiensten". 
 
Art. 15. Parkeerplaatsen voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, overeenkomstig MB 09.01.2007: 

 Eén plaats ter hoogte huis nr.87. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord parkeerkaart. 

 

Art. 16. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 
Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 

 Wekelijkse vrijdagmarkt,  1.
Vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de Koninklijke Baan 
iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur   

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 

Art. 17. Stilstaan en parkeerverbod, wegens wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 Wekelijkse vrijdagmarkt 1.
Langs beide zijden, vanaf rotonde “De Poort” tot het kruispunt met de Koninklijke Baan 
iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 00.00 tot 
15.00 uur. 

 

Art. 18. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op 
de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers : 

 Verboden richting vanaf het kruispunt met de Koninklijke Baan tot rotonde ‘De Poort’. 1.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4. 

Art. 19. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer: 

 Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 294 (oostkant); 1.

 Twee parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 258 (oostkant); 2.

 Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 244 (oostkant); 3.

 Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 216 (oostkant); 4.

 Drie parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 186 (oostkant); 5.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van 
maandag t.e.m. zondag’ en Xc (met vermelding van afstand) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEEPANNELAAN – 3120 (GR 18.08.2014 – GR 23.05.16) 

==================== 

Art. 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers, overeenkomstig art.76.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Aan het kruispunt met de Strandlaan. 

 

De maatregel wordt waar nodig ter kennis gebracht bij middel van het bord F49. 

 

Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de    

Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Zuidkant, vanaf de Strandlaan tot de Myriamweg 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1 – Xa en Xb 

 

Art. 3. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer: 

 

1. Één plaats t.h.v. Zeepannelaan nr. 10 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord voorzien van pictogram ‘minder valide’.  

 

Art. 4. Stilstaan- en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen  

           Reglement op dePolitie van het Wegverkeer: 

 

1. Zuidkant, vanaf de Myriamweg tot de Koninklijke Baan 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 – Xa en Xb 



 



ZEEWIERPLEIN – 2855 (GR 12.01.09 – GR 16.08.10) 

=============== 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. één plaats op de zuid-oosthoek tegenaan de Koninklijke Baan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 

 
Art. 3. opgeheven 
 
 

 



ZONDER ZORGSTRAAT – 2220  (GR 17.05.10 – 16.08.10 – GR 21.01.13 – GR 22.06.15 – GR 23.05.16) 

====================== 
 
Art. 1. opgeheven 
 
Art. 2. Parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de    

Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Zuidkant, 12.00 m vanaf de hoek met de Zeelaan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E1. 
 
Art. 3. Verkeer verboden in beide richtingen, bij wekelijkse marktdag,  overeenkomstig art.68.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer. 
 

A. Wekelijkse vrijdagmarkt,  
 

1. langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Hertstraat 
 
- iedere vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur  

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van  wegneembare of toevouwbare verkeersborden C3  
 
 
Art. 4. Stilstaan en parkeerverbod, bij wekelijkse marktdag, overeenkomstig art.70.2.1.1° van 

het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 
 
A. Wekelijkse vrijdagmarkt 

 
1. Langs beide zijden, vanaf kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Hertstraat  

 
- iedere vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur 

 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xa met onderbord “op vrijdag van 
00.00 tot 15.00 uur.. 

 
Art. 5. Parkeren beperkt in tijdsduur, overeenkomstig art.27.1 van het Algemeen Reglement op 

de Politie van het Wegverkeer: (GR 10.02.1998) overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer: 

 
1. Twee parkeerplaatsen, vanaf het kruispunt met de Zeelaan, zuidkant. 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel met vermelding E9a en parkeerschijf, onderbord 30 
minuten, onderbord ‘van maandag t.e.m.zondag’ en Xc (12m). 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, 
onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ en Xc (12m) en de markering ‘SHOP & GO’. 
 

 

 
. 



ZONNEKRUIDSTRAAT - 2795 

===================== 

Art. 1. Verkeer verboden voor fietsers, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Beide richtingen, over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord C11. 



ZONNEPLEIN – 4273  (GR 20.01.14) 

============== 
 
opgeheven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONNIGE URENLAAN - 3430 

================== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Kroonlaan" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende            wegen (Zonnige 

Urenlaan/Goudendalstraat/Maj.D'Hooghelaan/Kroonlaan/Ch.Leyslaan en                 Elzenlaan)  

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5. 



ZONSTRAAT - 1190 

========== 

Art. 1. Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 

 

1. Op het rondpunt "Zonstraat" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende             wegen (Zonstraat en Veurnelaan) 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5. 



ZOUAVENLAAN – 2410 (GR 12.01.09 – 16.08.10) 

=============== 
 
Art. 1. opgeheven 
  
Art. 2.  Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: 
 

1.  Op het rondpunt "Rivella" heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen 
(Zouavenlaan/Irène Bauwenslaan/Pierre Sorellaan en Gulden Vlieslaan) 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het RP met D5 
 



ZOUAVENPAD - 4508 

=============== 

Art. 1. Verkeer verboden in beide richtingen, uitgezonderd fietsen,  bromfietsen klasse A en plaatselijk verkeer,overeenkomstig art.86.3 

van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Over de volledige afstand. 

 

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de Zoneborden ZC3 met vermelding “ uitgezonderd plaatselijk verkeer” en onderbord M3  



ZOUAVENPLEIN- 2440 (GR 16.08.10 – GR 20.01.14 – GR 18.05.15 - GR 23.11.15) 

================ 
 
Art. 1. Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement 

op de Politie van het Wegverkeer: 
 
1. Op het volledige plein. 
 
Art. 2. Parkeren gedeeltelijk op het trottoir, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen 

Reglement op de Politie van  het Wegverkeer: 
 

1. Westkant van het plein, vanaf de Zeedijk tot huis nr 13 
2. Westkant van het plein thv huis nr 7/9 

 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E9f. 

 
Art. 3. Parkeerverbod, overeenkomstig art.75.1.2° van het Algemeen Reglement op de Politie 

van het Wegverkeer: 
 
1. Westkant van het plein, de gedeelten gelegen tussen de afgebakende parkeerplaatsen en vervolgens tot 
tegenaan de Koninklijke Baan.  
2. Noordkant, grenzend aan de Zeedijk 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van geel onderbroken strepen op de werkelijke rand van 
de rijbaan, op de trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm. 
 
Art. 4. Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het 

Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 
1. Op een afgebakende parkeerplaats t.h.v. huisnr. 6 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder 
validen". 
 
Art. 5. Eénrichtingsverkeer op wegen en pleinen, overeenkomstig art.68.3 van het Algemeen 

Reglement op de Politie van het Wegverkeer, met uitzondering van fietsers en 
bromfietsen klasse A: 

 
1. Westelijke rijbaan, verboden vanaf de Koninklijke Baan naar de Zeedijk. 
2. Oostelijke rijbaan, verboden van de Zeedijk naar de Koninklijke Baan. 
 
De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de borden C1 met onderbord M3 en F19 met 

onderbord M5 en waar nodig met D1 
 
Art. 6. opgeheven 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUIDENWINDHELLING - 4352 

===================== 

Art. 1. Stilstaan en parkeerverbod, overeenkomstig art.70.2.1.1° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer: 

 

1. Oostkant, tegenover de in- en uitrit van het Elisabethinstituut, over een afstand van 30 meter. 

 



De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E3 en Xc. 



INVENTARIS LANEN - +STRATEN - PLEINEN - PARKINGS. 

 ============================================== 

Afbakening bebouwde kom 

Schoolomgeving – zone 30 

Zone max gewicht 

Zone max snelheid 50 

Zone 30 

Zone UPV 

Abdijstraat  1010 

Allaerthuizenstraat 5562 

Allemeeschlaan 3116 

Ammanswallestraat 4514 

Anjelierenlaan 2717 

Annastraat  4266 

Arthurlaan  4157 

Astridlaan  4207 

Astridplein  4020 

Bad Schallerbachplein 

Barkenlaan  4267 

Bauwenslaan  2245 

Bekentenissenweg 2100 

Benoitstraat Peter 2760 

Berglaan  1165 

Bertrandlaan Ernest 3190 

Bettystraat   2505 

Biedenkopflaan 4203 

Bitterzoetlaan 4226 

Bliecklaan Albert 2630 

Blieckstraat Maurice 2820 

Blighbankhelling 4274 

Booithoekestraat 5558 

Bosquetiastraat 2750 

Boudrystraat  4409 

Boulognestraat 2805 

Bovalstraat  2735 

Brialmontlaan 3370 

Bruggestraat  4210 

Bugeaudlaan  3350 

Burgweg  1090/4501 

Capucijnenlaan 1080 

Charleroistraat 2935 

Christiaenlaan Henri 3020 

Chrysantenlaan 2695 

Conciencestraat Hendrik 2860 

Conterdijk  5552 

Coosemanslaan 2620 

Dahlialaan  4220 

Degreeflaan  4103 

Delvauxlaan Paul 3201 

Delwartlaan  2895 

Demeyerelaan Victor 4232 

Devoslaan Alfred 4263 

Deweertlaan H. 2615 

Dewittelaan  4351 

Dijk (Wulpen) 5551 

Dillenslaan Julien 3175 

Doornhofstraat  1096 

Dorpsplaats  5555 

Dromerijweg  2145 

Duinbergenstraat 2395 

Duinenkranslaan 3395 

Duinpanweg  4230 

Duinparklaan 4230 

Dumontlaan  3115 

Ebbestraat  2470 

Elisabethplein 2495 

Elzendreef  4223 

Elzenlaan  3400 

Engelandstraat 4208 



Ensorlaan James 2030 

Europaplein  4268 

Faberstraat Trumelet 4126 

Fabiolaplein  4201 

Fafchampstraat 2460 

Fairybankhelling 4275 

Farazijnstraat 4417 

Fastenaekelslaan Albert 2520 

Fastenaekelsvoetpad 2240 

Fuchsialaan  1075 

Galloperstraat 1085 

Ganzestraat  4502 

Gaupinlaan   4131 

Gausenstraat (Janost) 4236 

Gevaertlaan  2580 

Gezellelaan Guido  

Gezelleplein Guido 2385 

Gladiolenlaan 2675 

Goffinlaan  3295 

Goudenboomstraat 2900 

Goudendalstraat 3425 

Grardplein George 3062 

Grasplantenstraat 2920 

Gretastraat  2815 

Gulden Vlieslaan 2275 

Gulden Zandstraat 4156/4406 

Ghyselenstraat (Modest) 1071 

Hazebeekstraat 4505 

Hegerplein  1115 

Heiststraat  2430 

Helvetiastraat 1015 

Hertstraat  2225 

Hof ter Hillestraat 4506 

Hofstedeweg  3150 

Hoge Blekkerlaan 2010 

Hoge Duinenlaan 2210 

Hoge Weg  4139 

Honingklaverweg 3210 

Hostenstraat  1020 

Hotellaan  3387 

Ijslandplein  4127 

Jaakpad  3080 

Jachtwakersstraat 1050 

Jacobuskruidstraat 3055 

Jacquelinestraat 3025 

Jacquetlaan  4141 

Jagerspad  2045 

Jespersstraat (Oscar) 4237 

Jordaenstraat Jacob 2825 

Jorisstraat  2370 

Joststraat  2475 

Karthuizerstraat 4445 

Kerkepanneweg 3290 

Kerkplein  2660 

Kerkstraat  1095 

Kinderlaan  4360 

Klaprozenstraat 3060 

Kluislaan  4149 

Koninginnelaan 2843/3305 

Koningstraat  4504 

Kortestraat  5554 

Kroonlaan  3380 

Kruipwilgendreef 4221 

Kunstenaarsstraat 2845 

Kunstweg  2135 

Kursaallaan  2800 

Labeurhoek  4507/5566 

Lalouxlaan  2755 

Lambeauxlaan Jef 3405 



Langeleedstraat 4503 

Lauwersstraat 2730 

Lejeunelaan  2215 

Lejeunestraat Gaston 2455 

Lejeunestraat Leopoldine 2450 

Leyslaan Charles 3440 

Liefjeslaan  2105 

Lijsterpad  3095 

Lorentlaan (Gen.Victor) 4151 

Lucionplein  3085 

Lusthuisjesstraat 2575 

Maj.D'Hooghelaan 3330 

Mariastraat  2390  

Marie Joséstraat 1175 

Marktplein  2685 

Massartstraat 1094 

Mattezstraat  2740 

Meeuwenlaan 4265 

Meiklokjesweg 4217 

Memlingweg  2445 

Metsysstraat  Quinten 3045 

Middelkerkestraat 2830 

Middenlaan  2510 

Mooi Verblijflaan 4106 

Nazylaan Albert 3185 

Nelson Mandelastraat 4518 

Nieuwe Wandeling 2035 

Nieuwe Ydelaan 4248 

Noordenwindhelling 1210 

Noordduinen  1210 

Noordzeedreef 4324 

11 novemberstraat 4235 

Oostendelaan  3065 

Oostenwindhelling 4355 

Oostlaan  4229 

Orchideestraat 2910 

Paardevissersweg 4325 

Pannelaan  3135 

Panoramalaan 2012 

Parking Brandweerarsenaal achteraan brandweerarsenaal Zeelaan 

Parking Casino toegang MM.Blieckstraat 

Parking Delvauxmuseum Delvauxlaan 

Parking Dorpsplaats Wulpen Wulpen 

Parking Duinenabdij Verbouwenlaan 

Parking Gemeentehuis centrum Oostduinkerke Ts Leopold II laan en Dorpsstraat 

Parking Groendyk Zeedijk Groendyk 

Parking Jacquetlaan Jacquetlaan 

Parking Kapel St.Rita Pylyserlaan 

Parking Kerkepanne Strandlaan 

Parking Kerkplein Kerkstraat thv Kerk Koksijde Dorp 

Parking Malgre Tout Ts Zeelaan/Deweertlaan en Coosemanslaan 

Parking Monument gesneuvelden R.Vandamestraat 

Parking ’t Oud Schooltje Kerkstraat 

Parking Noordduinen Helvetiastraat 

Parking Pannelaan/Honingklaverweg hoek Pannelaan/Honigklaverweg 

Parking Politiecommissariaat Zeelaan 

Parking Sociaal huis Ter Duinenlaan 

Parking Sportstadion Houtsaegerlaan en toegang Zeelaan 

Parking St.Niklaaskerk Leopold II laan 

Parking Teniersplein Ts Tenierslaan/Orchideestraat en Charleroistraat 

Parking Witte Burg Witte Burg 

Parnasiuskruidstraat 3010 

Pelikaanstraat 4509 

Petuniaslaan  3470 

Pieterlaan  3100 

Polderstraat  4300 

Pootlaan Jan  3145 

Prins Albertplein 2840 

Prins Bouwdewijnlaan 3320 



Prins van Luiklaan 3410 

Prof.Blanchardlaan 2940 

Prof.Blanchardplein 3005 

Pylyserlaan  1035 

Ramskapellestraat 4512 

Ranonkellaan 3445 

Relaislaan  4116 

Residaslaan  3465 

Ringweg  2130 

Rolandstraat  2509 

Ropsweg Felicien 2810 

Rousseaulaan 2480 

Rouzéestraat  2380 

Rozenlaan  4215 

Rubenslaan Pieter Paul 3195 

Ryckewaertlaan Julien 3090 

Scheepsjongenstraat 3050 

Schelpendreef 4231 

Schepenstraat 4413 

Schoolstraat  4430 

Schoonbergstraat 2180 

Schoondalstraat 2325 

Schoudervlietstraat 5561 

Scottlaan Gilles 4101 

Sloepenlaan  3015 

Smeyerslaan  3300 

Smockelpotwijk  

Sorellaan Pierre 2230 

Sparrelaan  3260 

St.Andrestraat 4403 

 

 

Steekspelstraat 2850 

Steenbeukenstraat 2295 

Steendamstraat 5563 

Steile Weg  2027 

St. Idesbaldusstraat 2835 

Strandlaan  1180/3480 

Svinckxstraat 1145 

Tennislaan  3360 

Ter Duinenlaan 2665 

Terlincklaan Herman 3110 

Terlinckplein Eugenie 2420 

Tenierslaan  2905 

Ter Yde Wandelpad 

Timmermanslaan Felix 4251 

Torrelestraat  5560 

Tulpenlaan  2710 

Umélaan (generaal) 3455 

Vandeveldelaan 3070 

Van Haelenstraat 2435 

Vanlangenhovestraat E. 2915 

Van looylaan Jan 3220 

Vanmaldegemstraat 4407 

Verbouwenlaan A 2690 

Veurnelaan  1200 

Veurnevaartstraat 4510 

Vinkstraat  2040 

Viooltjesperk  2893 

Vissersstraat  1065 

Vlaanderenstraat 2770 

Vlinderweg  2170 

Voorduinen  4432 

Vredestraat  2465 

Vrijheidstraat 4412 

Wallecanlaan  3205 

Wandelhofstraat 1049 

Weidestraat  5559 

Weldadigheidstraat 4416 



Wepionstraat  4202 

Westdiephelling 4264 

Westendestraat 2375 

Willemstraat Dr.Ch. 2425 

Witte Burg  4160 

Wulpendammestraat 5556 

Wulpstraat  3040 

Yvonnelaan  4155 

 

 

Zandmannetjesweg 4211 

Zandzeggestraat 4124   

Zavelplein  2865 

Zeedijk Groendyk 4003/4448 

Zeedijk Koksijde 2945/3485 

Zeedijk Oostduinkerke 4002 

Zeelaan   1005/2005 

Zeepannelaan 3120 

Zeewierplein  2855 

Zonder Zorgstraat 2220 

Zonnekruidstraat 2795 

Zonneplein  4273 

Zonnige Urenlaan 3430 

Zonstraat  1190 

Zouavenlaan  2410 

Zouavenpad  4508 

Zouavenplein  2440 

Zuidenwindhelling 4352 


