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MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 

2 APRIL 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende  

indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor de Gemeente Vorst 

 
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, 
inzonderheid artikel 4; 
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 26 januari 1999; 
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen een algemeen belang 
hebben; 
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica bestaat wat betreft de 
samenstelling van de huidige netstructuur van de gewestwegen op het grondgebied van de 
Gemeente; 
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren om in staat te zijn een 
coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit als wat betreft de inrichting van de openbare 
ruimte; 
Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 december 1991 waarbij de lijst 
wordt opgemaakt van de wegen en hun aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn overgedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het 
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden welke moeten worden 
verbeterd; 
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met 
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieuwing van Verlaten 
Bedrijfsruimten, 
Besluit : 
Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals 
afgebeeld op de hierbij gevoegde plannen : 
- Brusselsesteenweg, tussen het Sint-Denijsplein en de Van Volxemlaan; 
- Gerijstraat; 
- Koningslaan; 
- Luttrebruglaan; 
- Neerstalsesteenweg; 
- Parklaan; 
- Ruisbroeksesteenweg; 
- Sint-Denijsstraat, tussen de Gerijstraat en de Britse Tweedelegerlaan; 
- Van Haelenlaan (Guillaume-); 
- Van Volxemlaan; 
- Verlossingssquare; 
- Wielemans-Ceuppenslaan. 
Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de Gemeente Vorst en vormen 
aldus de netstructuur van de gewestwegen in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit 
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besluit : 
- Albertlaan; 
- Albertplein; 
- Alsembergsesteenweg; 
- Besmelaan; 
- Britse Tweedelegerlaan; 
- Brugmannlaan; 
- Brusselsesteenweg, tussen het Sint-Denijsplein en de Van Volxemlaan; 
- des Grées du Lousquare (Emile -); 
- Ducpétiauxlaan; 
- E19 (Brussel - Bergen - Valenciennes); 
- Gerijstraat; 
- Hallestraat; 
- Hertstraat;  
- Humaniteitslaan; 
- Koningin Maria-Hendrikalaan;  
- Koningslaan; 
- Lainésquare; 
- Luttrebruglaan; 
- Neerstalsesteenweg; 
- Parklaan; 
- Ring R0 (Vorst); 
- R0 (verkeersknooppunt van Vorst); 
- Rochefortplein; 
- Ruisbroeksesteenweg; 
- Sint-Denijsstraat, tussen de Gerijstraat en de Britse Tweedelegerlaan; 
- Van Haelenlaan (Guillaume-); 
- Van Volxemlaan; 
- Verlossingssquare; 
- Wielemans-Ceuppenslaan; 
- Wielemansplein (Léon -). 
Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen is de uitvoering van de 
kosteloze overdracht van de eigendom van het weggebied van de betrokken wegen, van hun 
bovenkant, alsmede van hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de 
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden en die eigendom 
blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die ze daar gelegd hebben en die 
ze beheren met inachtneming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen. 
Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare 
Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten 
wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
Brussel, 2 april 1999. 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 
De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare Werken, 
Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten, 
E. ANDRE 


