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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
dinsdag 29 september 2020

Aanweziqen:
Eline Peeters, Burgemeester waarnemend
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Els Eelen, Algemeen Directeur wnd.
Verontschuldiqd:
Sven Deckers, Burgemeester
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Tijdelijk politiereglement - lnrichten fietsstraat - Leopoldstraat - CB€,1202012004

Juridisch kader
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
Het KB van 1 dêcember '1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvooruvaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
Artikelen 119 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Historiek
Bespreking scholenoverleg omtrent de inrichting van schoolomgeving op datum van 17 september 2020.
Bespreking in verkeersraad 20 augustus 2019 en 17 september 2019.
Voor de herinrichting van veilige schoolomgevingen kunnen subsidies bekomen worden van de Vlaamse
Overheid.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 december 2019 zich akkoord
verklaard met de subsidieaanvraag om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verhogen door
kleine infrastructurele maatregelen te nemen conform het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart
2019,

Motivatie
Op datum 10 februari 2020 werd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken akkoord
gegaan voor toekenning van subsidie veilige schoolomgevingen.
ln de aanvraag van het subsidiedossier werd de inrichting van enkele fietsstraten opgenomen.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.

Besluit
AÉikel 1

De Leopoldstraat in Sint-Lenaarts zal ingericht worden als fietsstraat.
Artikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
de verkeersborden F1 1 1 en Fí 13 op volgende plaatsen:
- Leopoldstraat t.h.v. Prinsstraat
- Violetstraatt.h.v.Leopoldstraat
- Tulpstraat t.h.v. Leopoldstraat
- Rozenstraat t.h.v. Leopoldstraat
- Leopoldstraatt.h.v.verbindingsfietsweg naarProcessieweg
AÉikel3
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
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Artikel4
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot
coórdinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordening bestraft met politiestraffen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

get. Els Eelen
Algemeen Directeur wnd.
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