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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 8 april 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, burgemeester wd.-
voorzitter (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen 
(Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de 
heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open 
Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA)

34 2019_CBS_01528 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van 
het invoeren van de 'schoolstraat' op de autoloze schooldag op 
vrijdag 26 april 2019: vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Op vrijdag 26 april 2019 heeft de autoloze schooldag plaats.
Om deze autoloze schooldag in de aandacht te brengen, wordt op vrijdag 26 april 2019 het 
statuut 'schoolstraat' tijdelijk ingevoerd aan enkele scholen. 

Verkeerstechnisch is er geen bezwaar om in het kader van de autoloze schooldag het statuut 
'schoolstraat' in te voeren op vrijdag 26 april 2019 tijdens de duur van de autoloze scholendag:
- GO!BS De Tovertuin: in Slachthuisstraat: tussen Driekoningenstraat en Rode Kruisstraat
- KS De Kleurboog: in Iepenstraat: tussen Vijfstraten/Klapperbeekstraat en Vijfstraten 
(tussen huisnummer 100 en huisnummer 102)
- Berkenboom Jonatanschool BUBAO: in Kasteelstraat: tussen Dalstraat en Westerstraat
- BS Heilige Familie: in Richard Van Britsomstraat: tussen Casinostraat en Paul Snoekstraat en in 
Boonhemstraat: tussen Richard Van Britsomstraat en Hofstraat
- BS Sint-Camillus: in Oude Molenstraat: tussen huisnummers 1 en 20 (= langs kant van 
Minderbroedersstraat) en tussen huisnummers 111 en 130 (= aan kant van Frans Van 
Havermaetstraat)
- SCS Klavertje 3 (KO): in Vleeshouwersstraat: in toegangsweg (tussen school en kinderopvang) 
naar dienstencentrum en sporthal
- SCS Tinel: in Edgar Tinelstraat: vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 39B (links van 
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toegangsweg naar kerkhof)
- Freinetschool De Ark: in Beneluxstraat: tussen Pater Segersstraat en Sint-Jansplein
- De Droomballon: Gyselstraat tussen de N451 en de rotonde
- Technisch Instituut Sint-Carolus: in Zeildoekstraat: tussen Walburgstraat/Hospitaalstraat en 
toegang Romain De Vidtspark.

Juridische grond
Nieuw gemeentewet artikel 130bis.

Argumentatie
Het college besliste om naar analogie van verleden jaar opnieuw een autoloze schooldag te 
organiseren op vrijdag 26 april 2019. Scholen krijgen dan die dag de kans om hun schoolingang 
gedurende de schooldag autovrij te maken. Dit biedt de kans om die dag activiteiten op 
openbaar domein te organiseren en bovendien op een veilige en duurzame manier naar school 
te gaan.

Bij het invoeren van het statuut 'schoolstraat' op de autoloze schooldag op vrijdag 26 april 
2019, aan de scholen GO!BS De Tovertuin, KS De Kleurboog, Berkenboom Jonatanschool 
BUBAO, BS Heilige Familie, BS Sint-Camillus, SCS Klavertje 3 (KO), SCS Tinel, Freinetschool De 
Ark, De Droomballon en Technisch Instituut Sint-Carolus, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen 
noodzakelijk.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen op autoloze schooldag op 
vrijdag 26 april 2019 naar aanleiding van het statuut ‘schoolstraat’:

Go!BS De Tovertuin:  

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Slachthuisstraat: tussen 
Driekoningenstraat en Rode Kruisstraat.

 KS De Kleurboog:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Iepenstraat: tussen 
Vijfstraten/Klapperbeekstraat en Vijfstraten (tussen huisnummer 100 en huisnummer 
102).

 Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg in 
Olmenstraat vanaf Godsschalkstraat tot Iepenstraat.

Berkenboom Jonatanschool BUBAO:
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 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Kasteelstraat: tussen Dalstraat en 
Westerstraat.

 Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg in 
Rolliersstraat vanaf Aerschotstraat tot Kasteelstraat.

 BS Heilige Familie:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer:
- in Richard Van Britsomstraat: tussen Casinostraat en Paul Snoekstraat.
- in Boonhemstraat: tussen Richard Van Britsomstraat en Hofstraat.

 BS Sint-Camillus:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Oude Molenstraat: tussen huisnummers 
1 en 20 (= langs kant van Minderbroedersstraat) en huisnummers 111 en 130 (= aan kant 
van Frans Van Havermaetstraat).

 Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer in Oude Molenstraat vanaf 
Antwerpse Steenweg tot doorsteek aan pleintje naar Frans Van Havermaetstraat.

SCS Klavertje 3 (KO):

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in de Vleeshouwersstraat: in toegangsweg 
(tussen school en kinderopvang) naar dienstencentrum en sporthal (= op rijbaan 
langsheen school (huisnummer 3).

SCS Tinel:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Edgar Tinelstraat: vanaf huisnummer 13 
(= aan Dries 70) tot en met huisnummer 39B (links van toegangsweg naar kerkhof).

 Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer met doodlopende weg:
o in Edgar Tinelstraat vanaf Sinaaidorp tot aan huisnummer 13/rijbaan Dries 

waarin parochiecentrum ligt.
o in Edgar Tinelstraat vanaf Klokke Roelandlaan (naast huisnummer 52 in Edgar 

Tinelstraat) tot toegangsweg naar kerkhof (naast huisnummer 39B).

Freinetschool De Ark:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Beneluxstraat: tussen Pater Segersstraat 
en Sint-Jansplein.

De Droomballon:

 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Gyselstraat: tussen N451 en de rotonde 
aan de sporthal.

Technisch Instituut Sint-Carolus:
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 Er geldt verbod van doorrij voor alle verkeer in Zeildoekstraat: tussen 
Walburgstraat/Hospitaalstraat en toegang Romain De Vidtspark.

De verantwoordelijken van de scholen in of aan de respectievelijke straten waarin het statuut 
'schoolstraat' van kracht zal zijn op vrijdag 26 april 2019, moeten op vrijdag 26 april 2019 bij 
aanvang van de autoloze scholendag de nadars met borden 'verbod van doorrij' en 'schoolstraat' 
op de rijbaan plaatsen en bij het einde van de autoloze scholendag terug van de rijbaan 
verwijderen.

Artikel 2
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.

Artikel 3
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


