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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 mei 2017

ORGANISATIE EN 
GRONDGEBIEDSZAKEN

55 2017_CBS_00744 Jaak Liekensstraat - instellen schoolstraat  - tijdelijk 
aanvullend politiereglement - goedkeuring - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
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 Johan Servé; de heer Pieter 
Busselot; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Christophe Merckx

Beschrijving
Aanleiding en doel
In de J. Liekensstraat is er bij het schoolbegin en schooleinde chaos. De straat is te smal voor een 
vermenging van de vele schoolkinderen die te voet of met de fiets komen en de ouders die zo kort 
mogelijk bij de school willen komen met de wagen.

Advies en motivering
Wij stellen voor om van de Liekensstraat tussen het Sum en de school een schoolstraat te maken. De 
school begint 's morgens om 8u25  uur en 's avonds stopt de school om 15u20. Het is dus 
aangewezen om de schoolstraat in te stellen elke werkdag van 8 u 00 tot 8u30 en van 15u00 tot 
15u30 en dus op die momenten geen auto's toe te laten in de Liekensstraat. Op woensdag eveneens 
niet van 12u tot 12u 30.

Dit betekent dat de leerkrachten tijdens deze uren ook niet in de straat kunnen rijden.

Deze maatregel zal enkel gelden tijdens de schooldagen en niet tijdens vakantiedagen.

De parking kan behouden blijven. Wie hier parkeert moet weten dat hij tijdens de uren van de 
schoolstraat niet kan wegrijden.  Hier kan de vermelding komen dat de parking niet kan verlaten 
worden tijdens de uren van de schoolstraat.

Er kunnen, naast de vaste signalisatie, 2 nadars terzijde geplaatst worden die door de leerkrachten op 
straat kunnen geplaatst worden.
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De vrees bestaat dat hierdoor er extra druk komt in het Sum. Een alternatief is dat we van gans de 
Liekensstraat en van het Sum een schoolstraat maken.

Aan de bewoners kan een toelating gegeven worden om tijdens de schoolstraaturen in de straat te 
rijden.

We stellen voor om nu in eerste instantie de schoolstraat te beperken tot gedeelte van de 
Liekensstraat tussen Sum en de basisschool. Er wordt een brief geschreven aan de bewoners van de 
Liekensstraat en het Sum waarin project wordt uitgelegd. In de maand juni en juli kan de maatregel 
geëvalueerd worden.

Er werd advies aan politie gevraagd, maar we hebben geen advies ontvangen.

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;

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
004 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid > 001 - STOP-principe voor Mobiliteit in Halle

Besluit
Artikel 1
Akkoord te gaan om bij wijze van proef een schoolstraat in de J. Liekensstraat tussen het Sum en de 
basischool in te stellen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

1500 Halle, 19 mei 2017

De secretaris van het college De voorzitter van het college
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mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Dirk Pieters, burgemeester


