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Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

De Gemeenteraad,

Gezien de brug op de Jubelfeestlaan, gelegen in het Brusselse Gewest (hieronder “de Jubelfeestbrug” of “de brug” genoemd), deze
zelfde laan verbindt met het Emile Bockstaellaan en gezien de Jubelfeestlaan op deze brug doorloopt en deze zowel op het
grondgebied van de Stad Brussel als deze van Sint-Jans-Molenbeek gelegen is ;

Gezien er besloten werd om de snelheid en de doorgang van de voertuigen op de brug te beperken en dat ten gevolge hiervan, de
twee verkeersstroken gereduceerd werden tot één strook, verplaatst op de centrale as van de brug ;

Gezien dat in dat opzicht, twee verkeerslichten geplaatst werden op de Jubelfeestbrug om het verkeer van de voertuigen en de
doorgang van de voetgangers te reguleren aan de in-en uitgang van deze brug ;

Gezien dat de Jubelfeestlaan zowel gelegen is op het grondgebied van de Stad Brussel als deze van Molenbeek, hebben de gemeentes
besloten om de kosten met betrekking tot deze lichten (plaatsing, wegname, verhuur met het onderhoud en batterijwisseling
inbegrepen) door de helft te verdelen ;

Gezien de gemeentes van mening zijn dat het nodig is om de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van beide partijen te
definiëren en te bepalen, om het beheer van de verkeerslichten en de betrokken kosten toe te lichten, door een overeenkomst te
sluiten ;

Op voorstel van het College der Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT:

Enig artikel: De overeenkomst n° TV/2021/210/EP met betrekking tot de verdeling van de kosten, tussen de Stad Brussel en de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek, van de verkeerslichten op de brug gelegen op de Jubelfeestlaan, te Brussel, wordt aangenomen.
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