
 
Uittreksel uit de notulen van
College van Burgemeester en Schepenen van 16 februari 2021

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding het afsluiten van de Sint-Laurentiusstraat met betrekking 
tot COVID-19 – beslissing
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Het college beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-   wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968

-   koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

-   ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet

Aanleiding

-   de aanvraag van de school Het Dorp om de Sint-Laurentiusstraat af te sluiten bij het einde van de schooldag.

Motivering

-   met het oog op het voorkomen van ongevallen op het grondgebied van de gemeente, in het belang van de 
weggebruikers, dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen te worden, bestaande uit zekere beperkingen 
van het wegverkeer

-   de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente

-   er zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het 
oog op een vlot verloop van het normale verkeer

-   Om de verdere verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan wordt er openbare ruimte 
vrijgemaakt om voldoende wachtruimte te hebben. Enkel zo is de spreiding van de ouders aan de schoolpoort 
mogelijk.

-   Er is aangegeven in het draaiboek 2020-2021 voor het gewoon en buitengewoon onderwijs om bij een fase 
oranje de aanwezigheid van ouders op de school site te vermijden. De kinderen dienen aan de poort te worden 
afgezet en opgehaald.

-   Elke aanvraag van de scholen wordt volledig afzonderlijk behandeld. Er wordt eerst gekeken naar de interne 
werking van de school om te kijken of ze zich hier zelf niet op kunnen organiseren qua toegangen / uitgangen. 
De voorliggende aanvraag heeft op de site van de Sint-Laurentiusstraat quasi geen interne oplossingen voor 
handen

Dossierstukken

-   Draaiboek 2020-2021 voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Besluit

Artikel 1. - Parkeerverbod:

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 zal het verboden zijn om te parkeren in:
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- De Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en Kerkplein aan de zijde van de oneven 
huisnummers (kant school). Dit verbod wordt aangegeven door de verkeersborden E3 met onderbord datum en 
uur van uitvoering.

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 tussen 11u30 en 16u30 zal het verboden zijn om te parkeren in:

-De Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en Kerkplein aan de zijde van de even huisnummers 
(overkant school)

Artikel 2. - Verbod voor alle verkeer:

Vanaf 16 februari 2021 tot en met 18 april 2021 zal alle verkeer verboden zijn tijdens de schooldagen (muv 
fietsers) in de Sint-Laurentiusstraat in het gedeelte tussen Kerkplein en de Burg. Jos. Lievensstraat op 
onderstaande dagen en uren:

-  maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u45 en 16u15

-  woensdag tussen 11u40 en 12u15

-  vrijdag tussen 15u20 en 15u50

Dit verbod wordt aangeduid door het verkeersbord “C3” met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers).

Artikel 3. - De school staat in voor het plaatsen en weghalen van de signalisatie bij begin en einde van het 
verbod. Toezicht zal worden gehouden door de politie. 

Artikel 4. - De school brengt de omwonenden op de hoogte van de gewijzigde verkeerssituatie aan de hand van 
een bewonersbrief.

Artikel 5. - Overtredingen van dit reglement zullen worden bestraft met politiestraffen
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