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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 februari 2016

ORGANISATIE EN 
GRONDGEBIEDSZAKEN

16 2016_GR_00039 Schoolomgevingen Sint-Rochus - Aanbrengen zebrapaden - 
Aanvullend politiereglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; 
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; de heer Pieter 
Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw 
Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw 
Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; 
mevrouw Conny Roekens; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard 
Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, 
stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson

Beschrijving
Aanleiding en doel
Er wordt voorgesteld om in de Balthazarstraat, de Pastoor Bernaertsstraat, op het kruispunt van de 
Halleweg met de Kruisstraat, het kruispunt van de Chopinlaan met de Ysayestraat, en in de 
Wielewaallaan zebrapaden aan te leggen.

Advies en motivering
Er is vraag om een zebrapad aan te brengen in de omgeving van de basisschool Zilverberk. 

In de P. Bernaertsstraat en de Balthazarstraat kunnen zebrapaden aangebracht worden, telkens aan 
de belangrijkste ingang van de school.

Hieronder vindt u indicatieve aanduiding.
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In de Balthazarstraat kan ter hoogte van de uitgang van de school aan het aan te brengen zebrapad 
het voetpad uitgebouwd worden. Op korte termijn kan dit in proefopstelling uitgezet worden.
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De directeur van het Heilig-Hart heeft mondeling gevraagd om zebrapaden aan te brengen op 
volgende plaatsen:

- op het kruispunt van de Halleweg met de Kruisstraat;

- op het kruispunt van de Chopinlaan met de Ysayestraat.

Na aanleg van deze zebrapden gaat hij een rang inleggen naar de parkings langsheen de Ysayestraat, 
zodat ouders daar hun kinderen kunnen opwachten.

Ook in de Wielewaallaan ter hoogte van het kruispunt met de Halleweg kan op de Wielewaallaan een 
zebrapad aangelegd worden (op de Halleweg zijn er al).

Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-ment op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaat-singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

De Gemeentewet;

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2016.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
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Op volgende plaatsen worden zebrapaden aangelegd:

- In de P. Bernaertsstraat en de Balthazarstraat, telkens aan de belangrijkste ingang van de 
basisschool Zilverberk. Bij eventuele verplaatsing van de hoofdingang zal zebrapad mee verplaatst 
worden;

- op het kruispunt van de Halleweg met de Kruisstraat op de 4 takken;

- op het kruispunt van de Chopinlaan met de Ysayestraat op de 3 takken;

- In de Wielewaallaan ter hoogte van het kruispunt met de Halleweg.

Artikel 2
Een afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter 
kennis worden gegeven aan de heer Gouverneur in overeenstemming met artikel 28 van het Decreet 
van 28 april 1993 en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.

Bijlagen
1. Collegebeslissing 22 januari 2016 - zebrapaden schoolomgevingen St. Rochus.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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1500 Halle, 23 februari 2016

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

 

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer


