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Goedkeuring tijdelijk politiereglement – invoering schoolstraat in de Processieweg - proefopstelling 

MOTIVERING 

Juridische grond: 

- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens 

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie: 

Eind vorig schooljaar (van 8 juni 2020) werd er een schoolstraat ingevoerd in de Processieweg omwille van 

maatregelen door het coronavirus. Door de positieve reacties en een mogelijk vervolg van de coronamaatregelen, 

stellen we voor om de schoolstraat opnieuw in te voeren vanaf schooljaar 2020-2021. Er wordt een proefperiode 

van zes maanden vooropgesteld om na te gaan of de schoolstraat definitief kan worden ingevoerd. 

BESLUIT 

Artikel 1: 

Het schepencollege keurt de invoering van een schoolstraat goed in de Processieweg met ingang van 1 september 

2020 tot 26 februari 2021 (proefperiode 6 maanden).  Dit houdt in dat op schooldagen de Processieweg tussen 

8.00 en 9.00 uur ’s morgens en tussen 15.00 en 16.00 uur ’s namiddags de Processieweg verboden is voor alle 

gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van uitrijdend verkeer van bewoners van de Processieweg, weliswaar aan 

een trage snelheid en rekening houdend met voetgangers en fietsers. Op woensdagen geldt deze maatregel tussen 

8.00 en 9.00 uur en tussen 11.55 en 12.30 uur.  

Artikel 2: 

De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een aangepaste 

verkeerssignalisatie in de vorm van nadarhekkens met verkeersbord C3 en onderbord ‘schoolstraat’.  

Artikel 3: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 

gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 4: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing op elke schooldag van dinsdag 1 

september 2020 tot en met vrijdag 26 februari 2021 en dit telkens tussen 8.00 en 9.00 uur ’s morgens en tussen 

15.00 en 16.00 uur ’s namiddags. En op woensdag telkens tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 11.55 en 12.30 uur. 
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