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 BESLUIT GEMEENTERAAD 
 

Zitting van 21 december 2021 
Team Burger & Omgeving - Openbare Ruimte 
Onderwerp GR: Aanvullend verkeersreglement betreffende het verbod 

van toegang in de Thaborstraat, De Bergen en Berchemstraat 
te Dilbeek, gehandhaafd via ANPR-camera's 

 

  

Aanwezig: Platteau Stefaan, Janssens Linda, Staquet Nathalie, Quaghebeur Stijn, De Dobbeleer 
Frank, Van Hove Diane, Van den Houte Anneleen, Vanden Meerssche Paul, Janssens Dirk, Erkelbout 
Jan, Willen Marc, Pardon Guy, Roesems Gino, Rons Alexis, Hellinckx Karine, De Win Harry, 
Groenweghe Nele, Dedobbeleer Kurt, Vanhee Fré, Peeters Kris, Walravens Joseph, Segers Willy, 
Savenberg Bob, El Hajui Rachid, Robbe Yann, De Schrijver Reindert, Vanden Houte Marianne, 
Zelderloo Walter, De Ridder Karel, Deleu Luc, Zelderloo Elke, Valkeniers Michel,  Vanderoost Jef 

Toelichting 

 

Na een voorgeschiedenis aan proefopstellingen in en rond de 
Kasterlindenstraat om er het sluipverkeer weg te houden, besloot het college op 12 oktober 2020 om 
het dossier verder aan te pakken door middel van het inschakelen van ANPR- camera's op 2 
trajecten.  
Het college van burgemeester en schepenen gunde op 8 maart 2021 de opdracht inzake het leveren, 
plaatsen en verhuren van ANPR-cameraopstellingen en de bijhorende software in het kader van 
controle op doorgang in gemeente Dilbeek aan de firma Rauwers Controle.  
 
Het dossier werd toegelicht aan de gemeenteraadscommissie op 8/06/2021 en 
op 22/06/2021 keurde de gemeenteraad de aanvullende verkeersreglementen 
voor het verbod van toegang in de Kattebroekstraat en Berchemstraat, gehandhaafd via ANPR-
camera's goed.  
 
Er werd een bewonersvergadering georganiseerd op donderdag 24/06/2021. Vanuit enkele 
aanwezige bewoners uit de Palokewijk kwam veel onbegrip waarom zij niet in de vergunningszone 
gelegen waren en waarom zij als bestemmingsverkeer van en naar centrum Dilbeek geen toegang 
meer kunnen krijgen via de Berchemstraat tijdens de spitsuren. De ontsluiting via de N8 blijkt 
moeilijker dan gedacht, waardoor na afloop van deze vergadering intern werd teruggekoppeld en 
werd voorgesteld om de vergunningszone uit te breiden naar deze wijk. Daarop ging 
het college van burgemeester en schepenen op 05/07/2021 akkoord met het voorstel van uitbreiding 
van vergunningszone voor de Palokewijk, wat ter ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende gemeenteraad.  
 
Er werden verschillende klachten ingediend bij het Agentschap Binnenlands bestuur en ons via het 
loket voor lokale besturen overgemaakt. Het college nam hier kennis van op 9/8/2021. 
In de klachten worden onder meer volgende zaken aangehaald: 
schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel, 
schendig eigendomsrecht, recht op arbeid, recht op ondernemen, schending 
van de privacy van cliënten en beroepsgeheim van de advocaten,… 

Tevens werd op dit college besproken om de locatie van camera's op de Berchemstraat opnieuw te ve
rplaatsen naar het oorspronkelijk voorstel waarbij de camera ter hoogte van de Palokestraat was 
voorzien in plaats van voor het rondpunt.  Deze piste houdt als nadeel een mogelijke sluipbeweging in 
doorheen de Moortebeekstraat om zo de trajectcontrole te omzeilen. Dit nieuwe 
voorstel werd afgetoetst met zowel gemeente Sint-Jans-Molenbeek, als met enkele afgevaardigden uit 
de wijk/voorzitter wijkraad. Er zullen flankerende maatregelen worden genomen in de Palokewijk om 
de sluipbeweging tegen te gaan. 
 
Op 30/8/2021 bepaalde het college het standpunt van de gemeente inzake de klachten en dit werd 
samen met het dossier overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
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Op 14/09/2021 werd aan de gemeenteraadscommissie opnieuw een overzicht van deze voorbije 
stappen gegeven, samen met een voorstel tot verder verloop van het dossier.  
 
Tijdens de gemeenteraad van 28/09/2021 werd een voorstel van burgers 'Geen ANPR-camera's in de 
Berchemstraat en Kattebroekstraat' geagendeerd.  De raad nam kennis van het voorstel van burgers 
en de toelichting door de woordvoerder. Door een misverstand over het precieze 
voorwerp van de stemming, werd de 
intentie van de gemeenteraad onvoldoende duidelijk. Daardoor moet het dossier ten gronde hoe dan 
ook opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Op 04/10/2021 liet de gouverneur weten dat de besluitvorming op regelmatige wijze tot stand is 
gekomen.  Aangezien werd gesteld dat de besluiten opnieuw naar de gemeenteraad zouden komen 
en het debat opnieuw zal worden geopend stelt de toezichthoudende overheid dat er verder niet zal 
worden tussengekomen.  Wel wordt  verwezen naar de mogelijkheid tot adviesvraag bij de Vlaamse 
Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. 
  
Het college besloot op 04/10/2021 om een nieuw scenario voor te stellen, waarbij de camera's van 
de Kattebroekstraat zouden verplaatst worden naar de Thaborstraat/De Bergen. 
Intussen werd op 26/10/2021, in het kader van de rechtszekerheid, het aanvullend verkeersreglement 
inzake de Kattebroekstraat en Berchemstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22/06/2021, in
getrokken door de gemeenteraad.  
Dit 
intrekkingsbesluit schept ook duidelijkheid wat betreft het voorstel van burgers, dat werd voorgelegd a
an de raad op 28.09.2021.  
 
Op  9/11/2021 werd het nieuwe voorstel van locaties voor plaatsing van de ANPR-
camera's besproken op de gemeenteraadscommissie.  
 
Conform het nieuwe voorstel om een verbod van toegang in te stellen in de Thaborstraat, De Bergen 
en de Berchemstraat, gehandhaafd door ANPR-
camera's dient een nieuwe aanvullend verkeersreglement te worden goedgekeurd. Aan dit verbod van 
doorgang in de Thaborstraat, De Bergen en de Berchemstraat is ook een vergunningszone 
gekoppeld. Bewoners, handelaars, … die binnen de vergunningszone wonen of gevestigd zijn, 
kunnen een vergunning aanvragen om de zones met toegangsbeperking te mogen doorkruisen. De 
afbakening van de desbetreffende vergunningszone zit vervat in het aanvullend verkeersreglement 
betreffende het verbod van toegang in de desbetreffende straten.  
 

Juridisch kader 

· Decreet Lokaal Bestuur 

· Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 

· Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

· Ministrieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 

· Ministeriële omzendbrief van 14. november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 
plaatsing van verkeersteken 

 

Beslissing  

stemming 

21 ja: Erkelbout Jan, Van Hove Diane, Janssens Dirk, Deleu Luc, Zelderloo Walter, Van den Houte Anneleen, De 

Dobbeleer Frank, Savenberg Bob, Rons Alexis, Valkeniers Michel, Segers Willy, De Win Harry, Platteau Stefaan, 

Dedobbeleer Kurt, Janssens Linda, Hellinckx Karine, Vanden Meerssche Paul, Quaghebeur Stijn, Willen Marc, 

Walravens Joseph, Vanhee Fré 

6 nee: Roesems Gino, Staquet Nathalie, Vanderoost Jef, Groenweghe Nele, Pardon Guy, Zelderloo Elke,  
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5 onthoudingen: Peeters Kris, Robbe Yann, De Schrijver Reindert, El Hajui Rachid, De Ridder Karel,  

Artikel 1. Een aanvullend verkeersreglement betreffende het verbod van toegang 
in de Thaborstraat, de Bergen en de Berchemstraat te Dilbeek, gehandhaafd via ANPR-camera’s, 
wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 

§1 De zone met verbod van toegang wordt aangeduid door de borden C3, aangevuld met het 
onderbord  met vermelding 'Op werkdagen van 6u30 tot 9u30 en van 15u30 tot 19u00' - 'uitgezonderd 
hulpdiensten, fietsers, bromfietsers, speedpedelecs, vergunninghouders en bewoners binnen de 
trajectcontrole'. 

§2. Voor de Thaborstraat en De Bergen loopt de zone met verbod van toegang, afgebakend door 
ANPR-camera’s tussen de Thaborstraat, huisnummer 23 en De Bergen, huisnummer 1. 

§3. Voor de Berchemstraat loopt de zone met verbod van toegang afgebakend door ANPR-
camera’s tussen huisnummer 83/kruispunt H. Moeremanslaan en huisnummer 208. 

Artikel 3. De vergunningszone wordt als volgt 
afgebakend, steeds beperkt tot het Dilbeekse grondgebied, en waarvan de weergave op kaart deel 
uitmaakt van het aanvullend verkeersreglement: 

-        Kerselaarstraat: tussen huisnummer 155/grens Sint-Agatha-Berchem en de Kasterlindenstraat 

-        Kweepereboomlaan 
-       Warmoezeniersstraat 

-        Kasterlindenstraat: tussen de Kerselaarstraat en de Palokestraat 

-        De Bergen: tussen de Palokestraat en de Thaborstraat 
-        Bergring 

-        Thaborstraat: tussen de Bergen en de Kattebroekstraat 
-        Eikelenbergstraat 
-        Berchemstraat, vanaf huisnummer 67B tot aan de Palokestraat 
-        Windmolenstraat 
-        Moortebeekstraat 
-        Palokestraat 
-        Sleutelplasstraat 
-        Marie-Henriettelaan 
-        Kon. Elisabethlaan 
-        Winkelveldstraat 
-        André Waucquezlaan 
-        Sint-Antoniuslaan 
-        Marie-Louiselaan 
-        Gh. De villierslaan 

Artikel 4. Het aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt aan het loket voor Lokale 
Besturen en wordt digitaal bekendgemaakt op de website van Groep Dilbeek.  

 

 

Namens de gemeenteraad, 

Marianne Vanden Houte 

Algemeen directeur 

 

Michel Valkeniers 

Voorzitter 

 

 

  

 


