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Aanvullend reglement - Toekomstlaan - invoeren schoolstraat - GN20211148

Juridisch kader
Nieuwe gemeentewetvan 24 juni 1988 - artikel 1 19 en 135;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Wet betreffende de politie op het wegverkeert gecoórdineerd bij koninklijk besluit van 16 maarl 1968;
Koninklijk besluit van I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende
plaatsin gsvoonrvaarden voor de verkeerstekens worden be paald ;

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;
Het besluit van de Vlaamse Regering van23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april2009; t

Historiek
Basisschool Maria Middelares is reeds enige tijd vragende partijom maatregelen te tretfen om de
schoolomgeving veiliger te maken.
Een aantal maatregelen werden reeds getroffen maar het verkeer in combinatie met de schoolgaande
kinderen in de Toekomstlaan blijft gevaarlijk.
De schoolstraat werd ingevoerd als tijdelijke maatregel met ingang 18 januari 2021. Na 6 maanden werd
deze proefopstelling geëvalueerd. De evaluatie van dit project werd als positief aanschouwd en kan dus
definitief worden gemaakt.

Motivatie
Voor het veilig verloop en bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers is het nodig om
maatregelen te treffen tot regeling van het verkeer in de Toekomstlaan, daarom wordt voorgesteld om de
schoolstraat definitief in te richten.
ln een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en pedelecs. Alleen
prioritaire voertuigen hebben toegang tot de straat en voertuigen in het bezit van een vergunning
afgegeven door de wegbeheerder.
De getrotfen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.
De tijdelijke proefopstelling werd geëvalueerd door middelvan een bevraging. Deze bevraging werd kon
zowel online als per brief worden ingestuurd. De brieven werden bedeeld aan de bewoners van de
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Toekomstlaan en werd door de school Maria Middelares aan de leerlingen en medewerkers verspreid. De
resultaten van deze bevraging (zie bijlage) wezen uit dat de meerderheid kiest voor het definitief invoeren
van de schoolstraat in de Toekomstlaan en dat het merendeel geen hinder ondervindt van deze
maatregel.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 39.11 minuten tot 40.0b
minuten.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
De schoolstraat wordt ingesteld elke schooldag van 8.15 uur tot 8.45 uur en van 15.20 uur tot 1S.50 uur
(op woensdag van 8.15 uur tot 8.45 uur en van 1 1 .45 uur tot í 2.1b).
AÉikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
een bareel met verkeersbord C3 aangevuld met een onderbord 'schoolstraat' en de vermelding van de
uren zoals opgenomen in artikel 1.
Artikel3
Het plaatsen en terug openzetten van de schoolstraat is ten laste van basisschool Maria Middelares.
Artikel4
De bewoners van de Toekomstlaan kunnen een vergunning bekomen om toegang te hebben tot de
schoolstraat.
AÉikel5
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur).
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