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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 20 november 2020

STADSONTWIKKELING

17 2020_CBS_01601 Tijdelijk aanvullend politiereglement - Jacminstraat - plaats 
voor bussen bij einde school - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer 
Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Christophe Merckx; de heer Bram Vandenbroecke; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en doel
De werken aan de bouwwerf oude Belgacom-site langsheen de J. Jacminstraat zijn aangevat. ’s 
Ochtends komen de buslijnen 153-154-155-156-810 hier voorbij rond 8.00 – 8.15 uur. Dan stoppen ze 
slechts enkele seconden om reizigers te laten afstappen en dan rijden ze meteen door naar het Don 
Bosco Instituut. ’s Avonds is deze halte wel een vertrekhalte waardoor dezelfde lijnen hier met enkele 
bussen hun vertrek moeten afwachten. Dan is het belangrijk dat  hier in de buurt ruimte vrij is tussen 
15.15 – 16.50 uur. Op woensdagmiddag is dat 11.45 uur – 12.15 uur (op woensdag zijn er geen 
bussen ’s avonds).

Advies en motivering
We stellen voor om de halte buiten de werfzone te verplaatsen en te voorzien in de J. Jacminstraat 
tussen de werf en de G. Gezellestraat. Omdat het niet wenselijk is dat buurtbewoners hier van  ’s 
avonds tot tegen de middag hier niet zouden mogen parkeren zouden we een parkeebod plaatsen 
tijdens de uren dat de bus hier staat. Daarom stellen we voor om op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag  - van 15 tot 17 uur en op woensdag van 11u 30 tot 12 u 30. Buiten deze uren kunnen de 
buurtbewoners hier parkeren.

De meest aangewezen plaats is de Jacminstraat voor het kruispunt met de G. Gezellestraat (komende 
van de N6 - we kunnen verwijzen naar het als bijlage ingesloten plannetje..

De maatregel kan best gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E1 met begin 
of eindaanduiding en met een onderbord:

 “op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  - van 15 tot 17 uur

en op woensdag van 11u 30 tot 12 u 30  

uitgezonderd bus”
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Juridische gronden
- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > B5 Bereikbare stad > 4 STOP-principe - 

Besluit
Artikel 1
Akkoord om tijdens de werken thv de vroegere belgacomgebouwen in de J. Jacminstraat een tijdelijk 
parkeerverbod in te stellen.

De maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van verkeersborden E1 met begin of 
eindaanduiding en met een onderbord:

 “op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  - van 15 tot 17 uur

en op woensdag van 11u 30 tot 12 u 30  

uitgezonderd bus”

Artikel 2
Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties 
en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de 
voorgeschreven bekendmaking.

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

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


