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Tijdelijk verkeersreglement Gemeentestraat (parking sporthal) - uitbreiding
uren schoolstraat - hervatting vanaf 1 september 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; mevrouw Griet Van Olmen,
schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen; de heer Tom Covens,
schepen; de heer Ferdi Heylen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag van Tom Covens, Schepen van jeugd, kinderopvang & gezin, milieu en afvalbeleid, waarin
hij vraagt om tijdelijke verkeerstechnische maatregelen opnieuw in te voeren in Gemeentestraat
(parking sporthal) om het mogelijk te maken een speelplaats te maken voor Sint-Calasanz - rekening
houdend met de geldende Corona-maatregelen. Deze maatregelen waren geldig tot en met 30 juni
2020 en worden opnieuw ingevoerd vanaf 1 september 2020 tot de stopzetting.

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en latere wijzigingen.
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Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de mimmumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van verkeerstekens.
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.

Argumentatie
Net zoals eind vorig schooljaar vraagt Schepen Tom Covens in naam van het Smt-Calasanz om een
extra speelplaats te creëren voor hun grote aantal leerlingen (1000 leerlingen) - rekening houdend
met de geldende Corona-maatregelen. Deze speelplaats kan ingericht worden in Gemeentestraat, op
de parking van de sporthal, ter hoogte van de linkerkant van het zwembad, door de uren van de
huidige'schoolstraat uit te breiden naar de volledige schooldag.
Om het mogelijk te maken de huidige uren van de reeds ingevoerde schoolstraat uit te breiden naar
een volledige schooldag, worden verkeerstechnische maatregelen gevraagd.
Deze maatregelen waren reeds geldig tot en met 30 juni 2020 en worden opnieuw ingevoerd vanaf 1
september 2020 tot de stopzetting.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
Bespreekpunt: bevoegde schepen Tom Covens per e-mail op de hoogte gebracht op dinsdag 25
augustus 2020.

Besluit
Artikel 1
Om het mogelijk te maken een speelplaats in te richten in Gemeentestraat, op de parking van de
sporthal, ter hoogte van de linkerkant van het zwembad, wordt de huidige signalisatie aangepast als
volgt:
In de Gemeentestraat, op de parking van de sporthal, ter hoogte van de linkerkant van het zwembad
wordt volgende maatregel ingevoerd:
- bij het begin en einde van de school Smt-Calasanz is er een schoolstraat;
- elke weekdag, tussen 8.00 uur en 16.00 uur
- alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht
het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de
wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat;
- bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de
voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderbord 'schoolstraat' en onderbord waarop de uren
van de schoolstraat gesignaleerd zijn.
Tegenstrijdige signalisatie wordt weggenomen of afgedekt.

Artikel 2
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De politie en de brandweer op de hoogte brengen van deze maatregelen.

Artikel 3
De benodigde signalisatie zal door team facility geplaatst en weggenomen worden.
Aldus beslist m bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester
Paul Verbeeck
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