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TITEL
Agendapunt : Mobiliteit - aanvullend politiereglement - instellen Schoolstraat
Jan Sanderslaan
Motivering
Voorgeschiedenis
• Bij het schoolbegin en schooleinde is er in de Jan Sanderslaan een
drukte. De straat is te smal voor een vermenging van de vele
schoolkinderen die te voet of met de fiets komen en de ouders die zo
kort mogelijk bij de school willen komen met de wagen.
• Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd.
08/10/2018.
Feiten en context
• niet van toepassing
Juridische grond
Nieuwe gemeentewet van 24/06/1988
Gemeentedecreet van 15/07/2005
Koninklijk Besluit van 16/03/1968
Koninklijk Besluit van 01/12/1975

Ministerieel Besluit van 11/10/1976

Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie

artikelen 119, 130 bis en 135
artikel 135§2
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Voorstel om van de Jan Sanderslaan tussen de Assestraat en de Meidoornlaan
om te vormen tot een schoolstraat. De school begint 's morgens om 08u25 en
's avonds stopt de school om 15u25. Het is dus aangewezen om de
schoolstraat in te stellen elke werkdag van 08u15 tot 08u45 en van 15u15 tot
15u45 en dus op die momenten geen auto's toe te laten in de Jan
Sanderslaan (gedeelte tussen Assestraat en Meidoornlaan). Op woensdag
eveneens niet van 11u45 tot 12u15.
Dit betekent dat de leerkrachten tijdens deze uren ook niet in de straat kunnen
rijden.
Deze maatregel zal enkel gelden tijdens de schooldagen en niet tijdens
vakantiedagen.
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van naders met
verlichting en de verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'
De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden.
De rijbaan wordt dadelijk terug opengesteld na het vertrek van de kinderen
en niet langer afgesloten dan noodzakelijk.
Aan de bewoners kan een toelating gegeven worden om tijdens de
schoolstraaturen in de straat te rijden.
Als communicatiemiddel, zal aan de bewoners en de ouders een brief
geschreven worden, waarin het project uitgelegd wordt.
Na een proefperiode van 6 weken zal het project geëvalueerd worden.
Binnen de proefperiode wordt advies gevraagd aan de lokale politie en wordt
de optie van het vervoer van de kinderen met de schoolbus binnen het
project van de schoolstraat bekeken.
Daarna kan overgegaan worden tot een definitieve maatregel.
Besluit
16 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Ria Maes (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V),
Tom De Wit (CD&V), Annick De Wever (CD&V) en Bert Cools (N-VH)
4 stemmen tegen: Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Gregory Müsing
(N-VA) en Rita Goossens (N-VA)
1 onthouding: Cliff Mostien (Onafhankelijk)

Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
• De onderstaande maatregel is tijdelijk.
• Van 21 november 2018 tot en met 21 december 2018 op schooldagen.
• Dit telkens en slechts in de Jan Sanderslaan - gedeelte tussen de
Assestraat en Meidoornlaan.
◦ 08u15 tot 08u45 op maandag tot en met vrijdag
◦ 15u15 tot en met 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
◦ 11u45 tot 12u15 op woensdag
• Deze maatregel geldt niet tijdens vakantiedagen
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De toegang is verboden in beide richtingen, voor gemotoriseerd verkeer
De maatregel geldt niet voor fietsers
De toegang is niet verboden voor uitrijdend verkeer van buurtbewoners,
weliswaar aan een trage snelheid en rekening houdend met voetgangers en
fietsers.
Dit wordt gesignaleerd door :
• verkeersbord C3
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2,
'Schoolstraat'.
Artikel 2
Binnen de proefperiode wordt advies gevraagd aan de lokale politie en wordt
de optie van het vervoer van de kinderen met de schoolbus binnen het
project van de schoolstraat bekeken.
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