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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 5 maart 2021

STADSONTWIKKELING

9 2021_CBS_00319 Kleutersbaan - Tijdelijk aanvullend politieregement - 
Schoolstraat  - 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 kleuterschool HH&C telt 146 leerlingen. De school is gelegen in een doodlopende straat: 
Kleutersbaan. Doordat de straat doodloopt ontstaan er onveilige situaties door menging van onze 
actieve weggebruikers met gemotoriseerd autoverkeer. 

De school is vragende partij om een deel van de Kleutersbaan om te vormen tot een schoolstraat. 

Advies en motivering
Gezien de ligging van de school en de noodzaak om de toepasselijke voorzorgsmaatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus goed toe te passen, stellen we voor om een deel van de Kleutersbaan 
tijdelijk om te vormen tot een schoolstraat. Om een vlotte doorstroming te garanderen stellen we 
eveneens voor om in de Vinkenlaan en een deel van de Kleutersbaan eenrichtingsverkeer in te 
voeren. 

De Kleutersbaan wordt onder het statuut van schoolstraat vanaf 15 maart 2021 elke schooldag 
afgesloten van 8u15 tot 9u00 en van 15u tot 15u45. De maatregel geldt dus enkel op schooldagen en 
welbepaalde tijdstippen. Behalve op woensdag, dan loopt deze periode van 8u15 tot 9u00 en van 
11u45 tot 12u45. Deze maatregel zal enkel gelden tijdens de schooldagen en niet tijdens 
vakantiedagen of dagen waarop de school geen leerlingen ontvangt.

De stad levert een nadarhek met bannerhoes aan dat door de school geplaatst en bemand wordt op 
de hoek van de Kleutersbaan met de Vinkenlaan. Gelet op het tijdelijk karakter wordt er voorlopig 
enkel gewerkt met een nadar. 

De school staat in voor de communicatie naar de ouders en omwonenden. De stad levert de 
bewonersbrief in bijlage aan die door de school zal worden gebust bij de bewoners van de 
Kleutersbaan en de Vinkenlaan.
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Deze maatregel wordt in juni 2021 geëvalueerd zodat een definitieve invoering, mits positieve 
evaluatie, kan gebeuren in september 2021.

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 van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Beleidsinformatie
4 - Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid

Besluit
Artikel 1
Akkoord om bij wijze van proef een schoolstraat in te stellen in een deel van de Kleutersbaan. Het 
betreft het doorlopende deel van de straat.

De uren van de schoolstraat zijn: 

- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens schooldagen: van 8u15 tot 9u00 en van 15u00 
tot 15u45;

- op woensdag tijdens schooldagen: 8u15 tot 9u00 en van 11u45 tot 12u45.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het plaatsen van volgende signalisatie:

- Nadar te voorzien van een bannerhoes (zie bijlage ontwerp) te plaatsen op volgende plaats: 
Kleutersbaan ter hoogte van kruispunt met de Vinkenlaan. Het (ver)plaatsen van de nadars zijn een 
bevoegdheid van de school.

Artikel 2
Akkoord om bij wijze van proef eenrichtingsverkeer in te voeren in de Vinkenlaan en een deel van de 
Kleutersbaan richting Kleutersbaan volgens bijgevoegd signalisatieplan. 
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Deze maatregel wordt gesignaleerd door:

- Verkeersborden C1 en M5 op het kruispunt Kleutersbaan met de Nachtegaalstraat;

- Verkeersborden F19 en M3 op het kruispunt Vinkenlaan met de Nachtegaalstraat.

Artikel 3
Een afschrift van dit tijdelijk 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


