Reglement betreffende de toegang tot het
voetgangersgebied
Artikel 1: Definities
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ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning.
Bewoner: een persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister
in de desbetreffende zone.
Bewoner met beperkte mobiliteit: een persoon die is ingeschreven in het
bevolkingsregister in de desbetreffende zone en die in het bezit is van een
parkeerkaart voor personen met een handicap.
Bromfiets, klasse A: elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met
inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt met
een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische motor
met een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en met een door
de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.
C3-zone: het gebied dat wordt afgebakend door de aanwezigheid van C3verkeersborden.
Fietser: een persoon die zich voortbeweegt door middel van een rijwiel met twee
wielen.
Gemotoriseerd rijwiel: elk twee- , drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust
met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de
aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per
uur, met uitsluiting van de rijwielen bedoeld in artikel 2.15.1, tweede lid, van de
Wegcode.
De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50
cm³ en het netto-maximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het
nominaal continu maximumvermogen ten hoogste 1 kW.
Persoon met beperkte mobiliteit: een persoon die in het bezit is van een
parkeerkaart voor personen met een handicap.
Rijwiel: elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel
van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met
een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu
vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert
en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u
bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen
wijziging in de classificatie als rijwiel.
Speed pedelec: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de
gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel
trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een
voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken: een
cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten
hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een
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nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een
elektrische motor betreft.
Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning,
persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of
verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.
Vergunninghouder: de persoon aan wie de vergunning werd verleend.
Vergunninghouder met beperkte mobiliteit: de persoon aan wie de vergunning
werd verleend en die in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een
handicap.
Voertuig: elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar
landbouw- of bedrijfsmaterieel.
Voetganger: een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een
kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen of enig ander voertuig zonder
motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft,
aan de hand leiden en de personen die een rijwiel of een tweewielige bromfiets aan
de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers.
Voetgangersgebied: het geheel van de openbare weg aangeduid met het
verkeersbord F103 (voetgangerszone), dan wel het verkeersbord C3 (verboden
toegang in beide richtingen), al dan niet met een onderbord dat de beperkingen en
uitzonderingen bepaalt.
Voetgangerszone: een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid
is met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105.
Voortbewegingstoestel: ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit
wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de
gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet
met een motor is uitgerust, ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil
zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen met een door de constructie
bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur.
Wegverkeersreglement: Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van
de openbare weg.
Wegverkeerswet: Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
Werkdag: elke kalenderdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen.

Artikel 2: Beschrijving van het voetgangersgebied
In het voetgangersgebied wordt het verkeer verboden voor iedere bestuurder buiten de
venstertijden voor laden en lossen, d.i. tussen 11.00-18.30 uur en 20.30-6.00 uur.
Bepaalde categorieën zullen evenwel het recht krijgen ook binnen de voormelde
tijdsvakken dit voetgangersgebied te betreden.
Voetgangers hebben steeds toegang tot het volledige voetgangersgebied.
Fietsers hebben steeds toegang tot de zone aangeduid met verkeersbord C3. Zij
hebben slechts toegang tot de voetgangerszone (verkeersbord F103) indien en met de
beperkingen door de aanwezige verkeerstekens voorzien, tenzij dit voertuig niet bereden
wordt.
Rijwielen, gemotoriseerde rijwielen, speed pedelecs en bromfietsen klasse A worden

enkel toegelaten tot de zone aangeduid met verkeersbord C3, ook buiten de
venstertijden. In de voetgangerszone (verkeersbord F103) dienen deze zich aan de
venstertijden voor laden en lossen te houden, tenzij dit voertuig niet bereden wordt.
Gebruikers van voortbewegingstoestellen worden overeenkomstig de Wegcode
gelijkgesteld met voetgangers indien zij niet sneller dan stapvoets rijden. Indien deze
sneller dan stapvoets rijden moeten zij de regels van toepassing voor de fietsers volgen.
De straten behorende tot het voetgangersgebied worden ingedeeld volgens het
stadsdeel waarbij het hoort.
In de mate er toegang wordt verleend, kan deze worden beperkt tot een stadsdeel. In de
mate er een ander stadsdeel wordt betreden dan deze waarvoor een wettelijke, dan wel
vergunde toegang bestaat, zal deze toegang worden gesanctioneerd overeenkomstig
artikel 9 van dit reglement, onverminderd de mogelijkheid van regularisatie.
De wettelijke toelating, dan wel de mogelijkheid tot het bekomen van een vergunning of
regularisatie geldt onverminderd de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te
vragen bij de politiezone Leuven, of minstens na advies van de politiezone Leuven. In de
mate een tijdelijke parkeervergunning wordt afgeleverd zal deze vergunning de geldige
toegang tot het desbetreffend gebied verzekeren.
Concreet betreft het gewijzigde voetgangersgebied onderstaande straten, opgedeeld in
een voetgangerszone en de overige zone aangeduid met verkeersbord C3 (C3-zone).
Deze straten worden opgelijst per stadsdeel.
Volgende straten worden voorzien van een verkeersbord F103, al dan niet met een
onderbord dat de wettelijke uitzonderingen bepaalt:
1. Stadsdeel blauw:
- Diestsestraat, tussen Margarethaplein en huisnummer 188/209 en tussen
Vanden Tymplestraat en R23;
- Jodenstraat;
- Leopold Vanderkelenstraat, tussen de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan;
- Puttegang;
- Sint-Maartenstraat, tussen de Diestsestraat en parking Sint-Maartensdal
(huisnummers 1, 1A en 2 - 18);
- Vaartstraat, tussen de Diestsestraat en parking Gerechtsgebouw (huisnummer 7).
2. Stadsdeel rood:
- Collegeberg;
- Hallengang;
- Hogeschoolplein (huisnummers 5 – 11);
- Krakenstraat;
- Oude Markt;
- ’s-Meiersstraat;
- Standonckstraat.

3. Stadsdeel geel
- Brusselsestraat, tussen de Grote Markt en de Franz Tielemanslaan;
- Drie-Engelenberg;
- Kortestraat;
- Kroegberg;
- Mechelsestraat, tussen Mathieu De Layensplein en de Brusselsestraat;
- Mechelsestraat, tussen de Vismarkt en het Mathieu De Layensplein;
- Parijsstraat, tussen de Brusselsestraat en de Sint-Barbarastraat;
- Pensstraat;
- Predikherenstraat;
- Wandelingstraat.
4. Stadsdeel groen:
- Boekhandelstraat;
- Eikstraat;
- Grote Markt;
- Hanengang;
- Jozef Vounckplein;
- Kiekenstraat;
- Leopold Vanderkelenstraat, tussen de Bondgenotenlaan en het Monseigneur
Ladeuzeplein;
- Liergang;
- Muntstraat;
- Naamsestraat, tussen Grote Markt en Lakenweversstraat;
- Savoyestraat;
- Tiensestraat, tussen Rector de Somerplein en huisnummers 31C / 38;
- Vital De Costerstraat, tussen Bondgenotenlaan en het Monseigneur Ladeuzeplein;
- Zeelstraat.
5. Stadsdeel oranje:
- Rattemanspoort.

Volgende straten worden voorzien van een verkeersbord C3, al dan niet met een
onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”, “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en
/ of “uitgezonderd fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs:
1. Stadsdeel blauw:
- Augustijnenstraat;
- Bondgenotenlaan, tussen de Vital De Costerstraat en het Rector De Somerplein;
- Dirk Boutslaan, tussen de Franz Tielemanslaan en het Mathieu de Layensplein;
- Margarethaplein;
- Mathieu De Layensplein;
- Rector De Somerplein;
- Schrijnmakersstraat;
- Vissersstraat.

2. Stadsdeel geel:
- Busleidengang;
- Mechelsestraat, tussen de Lei en de Vismarkt.
3. Stadsdeel groen:
- Alfons Smetsplein;
- Bogaardenstraat, tussen de Jan Stasstraat en de Koning Leopold I-straat;
- Herbert Hooverplein, met name de zijde met huisnummers 1 t.e.m. 16;
- Jan Cobbaertplein;
- Jan Stasstraat;
- Monseigneur Ladeuzeplein;
- Tiensestraat, tussen huisnummers 33 / 40 en de Charles Deberiotstraat.
4. Stadsdeel oranje:
- Parijsstraat, tussen Minderbroederstraat en Pater Damiaanplein.

Artikel 3: Toegang tot het voetgangersgebied
3.1 Toegang tot de voetgangerszone
De toegang tot de voetgangerszone wordt beperkt tot de bij wet voorziene
uitzonderingen. Aan volgende categorieën van voertuigen zal met name toegang tot de
voetgangerszone worden verschaft:
1. Voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van de zone en voertuigen
voor het wegruimen van vuilnis;
2. Prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
3. Voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
4. Bestuurders van voertuigen waarvan de garage of private parkeerplaats binnen
de zone gelegen is en slechts toegankelijk is via deze zone.
De vergunninghouder dient aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een
vrije doorgangskaart aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde
is afgegeven.
Het aantal vergunningen is beperkt tot 2, tenzij men kan aantonen dat men over 3
of meer garages/parkeerplaatsen in de voetgangerszone beschikt. In dat geval is
het aantal vergunningen gelijk aan het aantal garages / private parkeerplaatsen.
De vergunninghouders kunnen gedurende de geldigheid van de vergunning tot
tien keer per jaar de opgegeven kentekenplaten wijzigen.
Indien het een vergunninghouder met beperkte mobiliteit betreft, kan deze
gedurende de geldigheid van de vergunning tot vijftien keer per jaar de
opgegeven kentekenplaten wijzigen. Daarenboven kan deze persoon de toegang
tot de zone regulariseren zonder dat hiervoor hoogdringendheid of overmacht is
vereist.
De beperking om de opgegeven kentekenplaten te wijzigen geldt niet voor

voertuigen die gebruikt worden in het kader van autodelen.
5. In geval van en enkel tijdens deze absolute noodzaak, de voertuigen van
handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones
toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien
die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken.
De begunstigde dient aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije
doorgangskaart aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is
afgegeven.
6. In geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in die
zones. De begunstigde dient aan de binnenkant van de voorruit van hun
voertuig een vrije
doorgangskaart aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is
afgegeven.
7. Toeristische miniatuurtreinslepen, bespannen voertuigen, rijwieltaxi's.
De begunstigde dient aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije
doorgangskaart aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is
afgegeven.
8. Voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch
beroep of thuisverzorging.
De begunstigde dient aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije
doorgangskaart aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is
afgegeven.
Aan volgende categorieën van voertuigen zal toegang tot de voetgangerszone worden
verschaft indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die
daarop vermeld staan:
- Voertuigen die in die zones moeten laden of lossen;
- Taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te
laten in- en uitstappen;
- Fietsers.
3.2 Toegang tot de zone aangeduid met verkeersbord C3
Het verkeersbord C3 stelt de verboden toegang in, in beide richtingen, voor iedere
bestuurder. Dit verkeersbord kan worden aangevuld met een onderbord dat de
uitzonderingen op dit verbod bepaalt, bijvoorbeeld uitgezonderd fietsers, bromfietsen
klasse A en speed pedelecs.
Indien het verbodsbord wordt aangevuld met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”
kan aan volgende categorieën van voertuigen toegang worden verschaft, volgens de
vermelde beperkingen:
1. Voertuigen die toegang hebben tot de voetgangerszone, voorzien in artikel 3.1.

2. Voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud, en voertuigen voor het wegruimen
van vuilnis.
3. Prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
4. Voertuigen voor geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en
voertuigen voor schoolvervoer.
5. Bestuurders van voertuigen waarvan de garage of private parkeerplaats binnen de
C3-zone gelegen is.
Het aantal vergunningen is beperkt tot 2, tenzij men kan aantonen dat men over 3
of meer garages/parkeerplaatsen in de C3-zone beschikt. In dat geval is het
aantal vergunningen gelijk aan het aantal garages / private parkeerplaatsen.
De vergunninghouders kunnen gedurende de geldigheid van de vergunning tot
tien keer per jaar de opgegeven kentekenplaten wijzigen.
Indien het een vergunninghouder met beperkte mobiliteit betreft, kan deze
gedurende de geldigheid van de vergunning tot vijftien keer per jaar de
opgegeven kentekenplaten wijzigen. Daarenboven kan deze persoon de toegang
tot de zone regulariseren zonder dat hiervoor hoogdringendheid of overmacht is
vereist.
De beperking om de opgegeven kentekenplaten te wijzigen geldt niet voor
voertuigen die gebruikt worden in het kader van autodelen.
6. In geval van en enkel tijdens deze absolute noodzaak, de voertuigen van
handelsondernemingen die in de C3-zone gelegen zijn, wanneer deze voertuigen
bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze
onderneming uitmaken.
7. In geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in de C3zone.
8. Toeristische miniatuurtreinslepen, bespannen voertuigen en rijwieltaxi’s.
9. Voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch
beroep of thuisverzorging.
10. Bewoners van de C3-zone, beperkt tot de op de vergunning aangeduide zone.
Het aantal vergunningen per wooneenheid is beperkt tot 2, tenzij men kan
aantonen dat men over 3 of meer garages/parkeerplaatsen in de C3-zone
beschikt. In dat geval is het aantal vergunningen gelijk aan het aantal garages /
private parkeerplaatsen.
De bewoners kunnen gedurende de geldigheid van de vergunning tot tien keer
per jaar de opgegeven kentekenplaten wijzigen.
Indien het een bewoner van de C3-zone met beperkte mobiliteit betreft, kan deze
gedurende de geldigheid van de vergunning tot vijftien keer per jaar de
opgegeven kentekenplaten wijzigen. Daarenboven kan deze persoon de toegang
tot de zone regulariseren zonder dat hiervoor hoogdringendheid of overmacht is
vereist.

De beperking om de opgegeven kentekenplaten te wijzigen geldt niet voor
voertuigen die gebruikt worden in het kader van autodelen.
11. Bewoners van de F103-zone, beperkt tot de op de vergunning aangeduide zone.
Het aantal vergunningen per wooneenheid is beperkt tot 2.
12. Voertuigen van hotelgasten.
Indien het hotel beschikt over een private garage of parkeerplaats die is
gesitueerd in het voetgangersgebied wordt de vergunning beperkt tot de
verblijfsduur in het hotel en het op de vergunning aangeduide stadsdeel.
Indien het hotel niet beschikt over een private garage of parkeerplaats die is
gesitueerd in het voetgangersgebied wordt de vergunning beperkt tot de dag van
aankomst en de dag van vertrek en tot het op de vergunning aangeduide
stadsdeel.
13. Werknemers van ondernemingen, instellingen, zelfstandigen en beoefenaars van
een vrij beroep in de mate deze beschikken over een private garage of
parkeerplaats in het voetgangersgebied.
De begunstigde kan een aantal vergunningen aanvragen dat gelijk is aan het aantal
personen dat werkzaam is in de onderneming, instelling, bij de zelfstandige of bij de
beoefenaar van een vrij beroep. De vergunning is beperkt tot het op de vergunning
aangeduide stadsdeel.
14. Klanten en bezoekers van ondernemingen, instellingen, zelfstandigen en
beoefenaars van een vrij beroep, in de mate deze beschikken over een private
garage of parkeerplaats in het voetgangersgebied.
De vergunning is beperkt tot één dag en tot het op de vergunning aangeduide
stadsdeel.
15. Voertuigen die worden gebruikt in het kader van occasionele markten, culturele
activiteiten, festiviteiten en evenementen, in de mate deze voorafgaandelijk
goedgekeurd zijn door de burgemeester of het college van burgemeester en
schepenen.
De vergunning is beperkt tot de duur van het evenement en tot het op de vergunning
aangeduide stadsdeel.
16. Voertuigen die worden gebruikt in het kader van openbare markten zoals bepaald
in het gecoördineerd politiereglement.
Gebruikers van een standplaats kunnen een vergunning bekomen voor één jaar,
evenwel beperkt tot het op de vergunning aangeduide stadsdeel en voor de dag van
de openbare markt.
17. Voertuigen van personen met beperkte mobiliteit.
De personen met beperkte mobiliteit die zijn gedomicilieerd in de stad Leuven kunnen
een vergunning aanvragen voor één voertuig, die gedurende één jaar geldig is. Deze
personen kunnen gedurende de geldigheid van de vergunning het opgegeven
kenteken tot vijftien keer wijzigen. Deze personen kunnen de toegang eveneens 104

keer per kalenderjaar regulariseren zonder dat hiervoor hoogdringendheid of
overmacht is vereist.
De personen met beperkte mobiliteit die niet zijn gedomicilieerd in de stad Leuven
kunnen een vergunning aanvragen, die gedurende één dag geldig is. Deze personen
kunnen de toegang eveneens regulariseren zonder dat hiervoor hoogdringendheid of
overmacht is vereist.
18. Voertuigen van door het RIZIV, door de Vlaamse Overheid of door de stad Leuven
als Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer erkende organisaties, beperkt tot één jaar.
19. Voertuigen van organisaties voor de levering van warme maaltijden, met inbegrip
van het OCMW, beperkt tot één jaar.
20. Voertuigen van ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de belevering
van apothekers, beperkt tot één jaar.
21. Voertuigen die worden gebruikt voor het ledigen van de postbussen binnen
het voetgangersgebied.
22. Lijkwagens.
23. Voertuigen die worden gebruikt voor activiteiten van de burgerlijke stand, beperkt tot
één dag en tot de op de vergunning aangeduide zone.
24. Voertuigen voor welke een tijdelijke parkeervergunning werd verleend door, of
minstens na advies van de politiezone Leuven, beperkt tot de op de vergunning
vermelde tijdsduur en aangeduide zone.
25. Voertuigen met meer dan 10 zitplaatsen bestemd voor het vervoer van toeristen.
De gebruikelijke bestuurders van deze voertuigen kunnen een vergunning
aanvragen die gedurende één jaar geldig is, beperkt tot het op de vergunning
aangeduide stadsdeel.
26. Stadsvoertuigen, mits gunstig advies van de stadssecretaris.

Artikel 4: Aanmelding
De in artikel 3.1 vermelde voertuigen die een bij wet voorziene toegang tot de
voetgangerszone hebben, zullen in de mogelijkheid worden gesteld hun voertuig aan te
melden. Op die manier kan worden bestendigd dat deze voertuigen toegang hebben tot
de desbetreffende voetgangerszone, zonder dat deze toegang het voorwerp dient uit te
maken van regularisatie.
Indien de begunstigde overeenkomstig artikel 22.sexies.1, derde lid,
Wegverkeersreglement, aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije
doorgangskaart dient aan te brengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is
afgegeven, kan deze worden afgeleverd indien de aanmelding wordt goedgekeurd.

Artikel 5: Vergunning
5.1 Vergunningsplicht
Voor de in artikel 3.2 vermelde voertuigen dient voorafgaand aan het betreden van de
zone aangeduid met verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders”
een vergunning te worden aangevraagd. Deze vergunning kan enkel worden verkregen
indien aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan.
5.2 Procedure
De vergunningsaanvraag dient ten minste 3 werkdagen voor het betreden van de zone te
worden aangevraagd. De vergunning kan worden beperkt in tijd, alsook tot een bepaald
stadsdeel, dat zal worden vermeld op de afgeleverde vergunning.
Bij de vergunningsaanvraag dienen documenten ter staving van de aanvraag worden
bijgevoegd.
5.3 Toekenning
De vergunning zal uiterlijk twee werkdagen na de aanvraag overeenkomstig artikel 5.2
worden toegekend. De vergunning vermeldt voor welke periode en voor welke zone de
toegang wordt verleend.
Indien er geen beslissing werd genomen uiterlijk twee werkdagen na het indienen van de
aanvraag overeenkomstig artikel 5.2, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
Voor elk voertuig waarvoor een vergunning wordt aangevraagd dient de aanvrager te
bewijzen dat wordt voldaan aan de voorwaarden tot vergunning.

Artikel 6: Regularisatie
6.1 Regularisatie wegens hoogdringendheid of overmacht
Indien de voertuigen vermeld in artikel 3.1 en 3.2 van dit reglement niet het voorwerp
hebben uitgemaakt van aanmelding of vergunning, kan de doorgang alsnog worden
geregulariseerd wegens hoogdringendheid of overmacht. Hiertoe dient de aanvraag
binnen de twee werkdagen worden gedaan.
De hoogdringendheid of overmacht dient met de nodige bewijsstukken te worden
gemotiveerd. Nalatigheid kan in geen geval worden beschouwd als een geval van
hoogdringendheid of overmacht.
6.2 Regularisatie wegens gebrek aan kennis van het kenteken
Indien op basis van onderhavig reglement het recht op vergunning bestaat maar het
kenteken op het in artikel 5.2 vermeld moment niet gekend is, kan de begunstigde alsnog
de regularisatie aanvragen binnen de twee werkdagen na de doorgang.

Artikel 7: Ontnemen van het recht tot regularisatie
Indien wordt vastgesteld dat de aanvrager van de regularisatie meerdere malen de termijn
voorzien in artikel 6 niet naleeft of misbruik van het recht tot regularisatie maakt, kan de

burgemeester beslissen om de aanvrager het recht tot regularisatie te ontnemen.

Artikel 8: Intrekking van de toegangsvergunning bij misbruik
Indien wordt vastgesteld dat de toegangsvergunning wordt aangewend voor andere
doeleinden dan deze waarvoor het recht tot toegang, zoals hierboven vermeld, bestaat, kan
de burgemeester beslissen om de vergunning in te trekken.

Artikel 9: Handhaving
Onverminderd de vaststellingsbevoegdheid van de in de Wegverkeerswet en het
Wegverkeersreglement voorziene personen kan de handhaving van de toegang tot het
voetgangersgebied gebeuren door ANPR-camera’s die de kentekens van de voertuigen die
de ANPR-camera voorbij rijden, registreren.
In dat geval zal, in de mate het voertuig noch over een wettelijke, noch over een vergunde
toegang, al dan niet geregulariseerd, beschikt, overeenkomstig het gecoördineerd
politiereglement de houder van de kentekenplaat worden gesanctioneerd met een
gemeentelijke administratieve geldboete per zone waartoe geen toegang werd verleend.

