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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 

dinsdag 31 augustus 2021 
 
Aanwezigen: 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Eline Peeters, Tweede schepen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 

 
Tijdelijk politiereglement - Rode Kruislaan – inrichten schoolstraat - CBS/2021/1845 
 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te 
verbeteren. 
Actieplan: AP000004 - Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor 
alle vervoersmodi. 
Actie: A000007 - Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen. 

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

Historiek 
Reeds geruime tijd merken we dat de schoolomgeving aan basisschool De Brug steeds drukker wordt. 
Gezien veel kinderen met de auto van school worden opgehaald, merken we een verhoogde 
parkeeroverlast in de Rode Kruislaan en leveren de draai –en keermanoeuvres van deze voertuigen 
gevaarlijke verkeerssituaties op voor de fietsers en voetgangers. 

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 Rode Kruislaan. Samen met de directie van de 
school werd gezocht naar oplossingen voor een veiligere schoolomgeving. Daarom werd beslist om de 
Rode Kruislaan in te richten als schoolstraat. 
In 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. 
Deze maatregel kan na enkele maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende 
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten. 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 wordt de Rode Kruislaan ingericht als schoolstraat. 
De schoolstraat wordt ingesteld elke schooldag van 14.45 uur tot 15.45 uur (maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag) en van 11.35 uur tot 12.35 uur (woensdag). 
Artikel 2 
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’. 
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Artikel 3 
Het plaatsen en terug openzetten van de schoolstraat is ten laste van basisschool De Brug. 
Artikel 4 
De bewoners van de Rode Kruislaan kunnen een vergunning bekomen om toegang te hebben tot de 
schoolstraat. 
Artikel 5 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze 
verordening bestraft met politiestraffen. 
Artikel 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier 
van de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen 
 
 
get. Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 
 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 
 

 
 
 

get. Sven Deckers 
Burgemeester 

 
 
 
 
 
 

Sven Deckers 
Burgemeester 

 


