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Zitting van 02.09.21

#Onderwerp : Tijdelijke politieverordening inzake wegverkeer - Schoolstraat in de omgeving van de
gemeenteschool 4 Saisons # (Toegevoegd tijdens de zitting)

Mobiliteit en planning

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name artikels 130bis en 135, § 2;
 
Overwegende de wil van de dienst Onderwijs om een schoolstraat in te richten rond de gemeenteschool 4 Saisons,
gelegen aan het Bethlehemplein 10;
 
Overwegende dat vóór de inrichting van een schoolstraat, communicatie naar de ouders van de leerlingen en de
omwonenden essentieel is;
 
Overwegende dat de schoolstraat voor een periode van minstens drie maanden moet worden uitgetest;
 
Overwegende dat na de testfase van drie maanden, een evaluatie van de schoolstraat nodig is;
 
Overwegende dat de testfase loopt van 13 september 2021 tot het einde van het jaar 2021;
 
Overwegende dat voor de uitvoering van een testfase, geen officieel advies van de politie is vereist;
 
Overwegende dat de politie toch aanbevelingen doet die zijn opgenomen in het pv van de mobiliteitscommissie van 15
juni 2021 in bijlage;
 
Overwegend dat een gepensioneerde of een PWA bij het hek aanwezig zal zijn en zal helpen bij de vlotte afsluiting
van de straat, en dat er ook een gemachtigde toezichthoudende gemeenschapswacht bij de ingang van de school zal
staan, zodat de kinderen en hun ouders veilig kunnen oversteken;
 
Overwegende dat artikel 135, § 2, lid 2, 1°, van de Nieuwe Gemeentewet de gemeenten belast met alles wat openbare
veiligheid aangaat, meer bepaald alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op straten, kaden, pleinen en
openbare wegen;
 
Dat de gemeente zich bijgevolg beroept op haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 135, § 2, van de Nieuwe
Gemeentewet, uitgaande van artikel 130bis van de voorgenoemde wet, die het College van Burgemeester en
Schepenen uitdrukkelijk toelaat om tijdelijke situaties met betrekking tot het wegverkeer te regelen;
 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is om een dergelijke verordening goed te
keuren;
 
BESLUIT
 
Artikel 1: In de onmiddellijke omgeving van de gemeenteschool 4 Saisons, gelegen op het Bethlehemplein 10, wordt
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de schoolstraat uitgetest, en met name in volgende straten:
Vorstsesteenweg, in het stuk tussen de Coenraetsstraat en het Bethlehemplein;
Bethlehemplein, in het stuk tussen de Vorstsesteenweg en de Théodore Verhaegenstraat;
Denemarkenstraat, vanaf nummer 71 tot aan het kruispunt met het Bethlehemplein;
 
Deze maatregel loopt van maandag tot vrijdag, behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, op volgende
uren:
De voormiddag van 8.10u tot 8.40u;
De namiddag van 15.20u tot 15.50u, behalve op woensdag;
De woensdag van 11.15u tot 11.45u;
 
De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersbord C3 en een extra bord "rue scolaire-schoolstraat" op volgende
locaties:
Denemarkenstraat, ter hoogte van nummer 71;
Vorstsesteenweg, voorbij het kruispunt met de Coenraetsstraat;
 
Artikel 2: Door de invoering van de schoolstraat wordt de Denemarkenstraat een doodlopende straat (verkeer in twee
richtingen) vanaf het kruispunt met de Emile Féronstraat, tot aan het nummer 71;
 
De maatregel wordt verwezenlijkt door verkeersbord F45b (doodlopende straat behalve voor voetgangers en fietsers);
 
Artikel 3:  Deze maatregelen zijn van toepassing van 13 september 2021 tot het einde van het jaar 2021.

1 bijlage
Commission-Mobilité-20210615.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De afgevaardigde Schepen,

Catherine MORENVILLE
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