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TIJDELIJK AANVULLEND REGLEMENT SCHOOLSTRAAT WEZENSTRAAT.
Juridische grond
©

Wetvan 1 augustus 1899 betreffende de Politie over het Wegverkeer, gecoördineerd bij het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en latere wijzigingen.

e

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

e

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 186 & 187.

e

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

e

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder artikel 22 undecies.

e

Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

e

Omzendbrief van MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Advies en motivering
e

Gezien de hoge verkeersdruk aan de schooltoegang in de Wezenstraat kwam er in het
voorjaar van 2016 een aanvraag vanuit de Sint-Vincentiusschool om ter bevordering van de
verkeersveiligheid, in overleg met de dienst mobiliteit, een schoolstraat in te stellen in de
Wezenstraat, gedeelte tussen het Dorpsplein en de Kapellestraat.

e

In mei en juni 2016 werd een proefopstelling georganiseerd waarbij de schoolstraat van
maandag tot en met donderdag werd ingesteld en deze kreeg een positieve evaluatie na de
bevraging door de school en de gemeente.

e

Na een voorstel van de school werd beslist om de schoolstraat vanaf september 2016 ook de
vrijdagochtend te laten doorgaan.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen

Besluit

Artikel 1

De onderstaande maatregel is periodiek. In periode van 1 september 2021 tot en
met 30 juni 2022 geldt tijdens schooldagen in de Wezenstraat tussen het
Dorpsplein en de Kapellestraat:
e

_de toegang is verboden in de geldende rijrichting, voor iedere bestuurder;

e

uitrijden van de schoolstraat is toegestaan;

e

_de maatregel geldt niet voor rijwielen en speed pedelecs;

e

_de maatregel geldt niet voor bewoners;

e

prioritaire voertuigen hebben, indien de aard van
rechtvaardigt, toegang tot de schoolstraat;

e

hun opdracht het

bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de

doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en
stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de fietsers en voetgangers
niet in gevaar en hinderen hen niet;
e

de maatregel geldt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.10 uur tot 8.40 uur;

Artikel 2

e

_de maatregel geldt op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 16.30
uur;

e

_de maatregel geldt op woensdag van 11.15 uur tot 11.45 uur;

e

_de maatregel geldt op vrijdag van 15.05 uur tot 15.35 uur.

De maatregel wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 en onderbord type IV
met opschrift “SCHOOLSTRAAT”
De signalisatie wordt aangebracht op nadarhekkens. De hekkens worden tijdens de
voorziene tijdstippen geplaatst en weggenomen door vrijwilligers van de school.

Artikel 3

De school zal instaan voor de tijdige inkennisstelling van de betrokken ouders,
leerkrachten en medewerkers van de school.

Artikel 4

In de mate van het mogelijke zal de politie toezicht houden op de werking van de
schoolstraat.

Artikel 5

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, de gemeente Destelbergen en de dienst
verkeerstechniek van de Politiezone Regio Rhode & Schelde.
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