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Tijdelijk verkeersreglement - Toelating bus om door Klokkenlaan en schoolstraat
te rijden op 31 mei 2021 en 04 juni 2021 omwille van bosklassen Zandloper

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag op 27 mei van schepen Bert Celis in naam van VBS Zandloper om bus met nummerplaai
op maandag 31 mei tussen 6.30 uur en 8.45 uur en op vrijdag 4 juni tussen 12.00 uur en 18.00
uur door de afgesloten Klokkenlaan en de fietsstraat te rijden om zich aan de poort van de school te
parkeren. Dit is nodig om kinderen op te halen en af te zetten die op bosklassen gaan.

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.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen.
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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
De kinderen van VBS De Zandloper vertrekken op maandag 31 mei op bosklassen en komen op
vrijdag 4 juni terug. Hiervoor vraagt de school toelating om de bus met nummerplaat
op
maandag 31 mei tussen 6.30 uur en 8.45 uur en op vrijdag 4 juni tussen 12.00 uur en 18.00 uur door
de afgesloten Kiokkenlaan en de schoolstraat te laten rijden en zich te parkeren voor de schoolpoort.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het retributiereglement voor het innemen van openbaar domein goedgekeurd in zitting van 10
december 2019.

Besluit
Artikel 1
De bus met nummerplaat
krijgt de toestemming om op maandag 31 mei tussen 6.30 uur
en 8.45 uur door de afgesloten Klokkenlaan en de schoolstraat te rijden en zich te parkeren voor de
schoolpoort van VBS De Zandloper.

Artikel 2
: krijgt de toelating om op vrijdag 4 juni tussen 12.00 uur en 18.00
De bus met nummerplaat
uur door de afgesloten Klokkenlaan en schoolstraat te rijden en zich te parkeren voor de schoolpoort
van VBS De Zandloper.

Artikel 3
Een beslissing van dit besluit wordt bezorgd aan politie en brandweer.
Aldus beslist m bovenvermelde zitting,
Namens de Burgemeesterbesluiten
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens

Voor eensluidend afschrift
burgemeester
Paul Verbeeck

algemeen directeur
Iris Mulkens
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