
 

 

 

 

 

 

Beste gast, 

De toegang tot de parkeergarage van Leonardo Hotel Antwerpen bevindt zich aan de 
achterzijde van het hotel (Statiestraat). In de Statiestraat geldt een laad- en los- zone waardoor 
je hier niet zomaar in mag rijden. Je hebt hier een tijdelijke parkeerontheffing voor nodig. Deze 
kun je vinden in de volgende pagina’s.  

 

Let op! Je bent te allen tijden genoodzaakt om deze parkeerontheffing digitaal of geprint bij je 
te hebben. Het kan namelijk zijn dat de politie je hier om vraagt. Mocht je de parkeerheffing niet 
kunnen aantonen, loop je het risico een boete te krijgen.  

 

Beperkt aantal parkeerplekken  
Er zijn maar een aantal parkeerplekken in de parkeergarage beschikbaar, we adviseren dan ook 
altijd om voorafgaand aan je bezoek contact op te nemen met de receptie van ons hotel  
(+32 3 232 14 43).  

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Leonardo Hotel Antwerpen  

 

De Keyserlei 59 
2018 Antwerpen 
België  
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Toelating tot het inrichten van werken met
beperkte impact en de signalisatie ervan

Het laden en lossen is toegelaten mits naleving van de voorwaarden opgelegd in de code vande code van
politiereglementen en onder meer Titel III, hoofdstuk 8 Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte.politiereglementen en onder meer Titel III, hoofdstuk 8 Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte.

De verkeerssignalisatie moet conform de ministeriële besluiten van 11 oktober 1976 en 7 mei 1999, hetde ministeriële besluiten van 11 oktober 1976 en 7 mei 1999, het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975Koninklijk Besluit van 1 december 1975 en volgens de aangeleverde schets aangebracht worden.

Aanvraag voor tijdelijke laad- en losactiviteitlaad- en losactiviteit op de openbare weg.
Geldig op:Geldig op: 02.12.2022 tot en met 02.12.2024

Aangevraagde locatie:Aangevraagde locatie:

Autovrije zone: Statiestraat (2018) 48-48 te 2018 Antwerpen

Aanvrager

Naam: Leonardo Hotel Antwerpen
Telefoonnummer: +32 3 232 14 43
E-mailadres: reception.antwerpen@leonardo-hotels.be 

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@antwerpen.be

Deze toelating bestaat uit 4 pagina’s en dient zich integraal op de werf te bevinden.
Dit exemplaar vervangt alle voorgaande.
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Specifieke voorwaarden voor het type van locatie

Autovrije zoneAutovrije zone

De houder van dit doorgangsbewijs heeft het recht zich met een voertuig in de zone te bevinden buiten de
venstertijden.
De toelating moet steeds zichtbaar in het voertuig worden gelegd.
Deze toelating wordt voorlopig afgeleverd en kan onmiddellijk worden ingetrokken.
De bestuurder moet zich steeds richten naar de bevelen van de politie.
Bij controle moet dit bewijs aan de bevoegde persoon worden getoond.
Het verkeersreglement blijft van toepassing.
De ontheffing is enkel geldig voor de in de toelating vermelde zone en duur.
Parkeren is steeds verboden en zal worden geverbaliseerd.
Van zodra uw toelating werd goedgekeurd en afgeleverd, kan de vergunde periode niet meer worden
aangepast.
Een verlenging dient tijdig te worden aangevraagd. Gelieve de minimum doorlooptijden voor het aanvragen
van een verlenging te raadplegen via https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/op-straat/aanvraag-
tijdelijk-parkeerverbod.

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@antwerpen.be
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Aandachtspunten bij de signalisatie van een ladderlift/beweegbaar toestel

Het werkgebied moet gesignaleerd worden door:
Hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels van min. 0,40m hoog.
Hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden, zij moeten in alle omstandigheden zichtbaar
zijn.
De nodige maatregelen moeten genomen worden om voetgangers en fietsers vanonder de last en
bewegende delen weg te houden gedurende de manipulatie/bediening van het toestel.

Aandachtspunten bij de signalisatie van een container

De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor-en achterkanten voorzien zijn
van afwisselende rode en witte strepen van tenminste 0,10m breed die met de verticale as van de container
een hoek van ongeveer 45° graden vormen.
Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van tenminste 1,00m² waarop zulke strepen kunnen
worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50m hoog zijn, wordt een bord voorzien van
dezelfde strepen, met een hoogte van tenminste 0,50m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de
container, aan deze container vastgemaakt.
Een verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0,70m, waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer
45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is. Een oranje-geel
knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht.
Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de
verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de
zijkanten van de container.
De bestrating verplicht beschermen door plaatsing van vloerplaten.

Bijkomende info of te treffen maatregelen

Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer mag de toelating aanvullende verkeerstekens voorzien. De
verkeerstekens weggenomen zodra het werk beëindigd is.

Deze toelating geeft toegang tot de Autoluwe zone Statiestraat voor het cliënteel van hotel Leonardo. Er wordt
vanuit stad Antwerpen een uitzondering toegestaan op de venstertijden zodat cliënteel de parkeergarage
gelegen in de Statiestraat kan bereiken. Dit past in de handelsactiviteiten van Leonardo Hotel.

Bart De Wever
Burgemeester Antwerpen

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@antwerpen.be

Indien u vragen heeft omtrent uw dossier of de plaatsing van de borden kan u mailen naar
tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be of bellen naar 03 338 14 93 op volgende momenten:

Maandag / Woensdag / Vrijdag: 9u-13u
Dinsdag / Donderdag: 12u30-16u30

Bij verkeershinder kan u contact opnemen met de Blauwe Lijn 0800 123 12. 
Wanneer een ploeg ter plaatse komt dient u uw toelating te kunnen voorleggen.

Deze toelating bestaat uit 4 pagina’s en dient zich integraal op de werf te bevinden. 
Dit exemplaar vervangt alle voorgaande.
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Toegang tot autovrije zone te Statiestraat (2018) 48, 2018 Antwerpen

Toegelaten nummerplaten: 

OverzichtskaartOverzichtskaart

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@antwerpen.be
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