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Punt A.17: Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor de invoering van een
jeugdwerkstraat in Heideweg tussen Lage Weg en Ketelheide.
MOTIVERING
Feiten en context:
Op vraag van scouts Halle besloot het college van burgemeester en schepenen, na het
organiseren van een bewonersvergadering, op 2 augustus 2021 om bij wijze van proefopstelling
een jeugdwerkstraat in te richten op de Heideweg tussen de kruispunten met Lage Weg en
Ketelheide. Dit houdt in dat bij het begin en einde van de activiteiten van de scouts (op zondag
tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 12.00 en 12.15 uur of 16.30 en 16.45 uur) en Akabe (elke twee
weken op zaterdag tussen 13.00 en 13.30 uur en tussen 16.30 en 17.15 uur) de Heideweg tussen
Lage Weg en Ketelheide verboden is voor alle gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van
uitrijdend verkeer van bewoners van de Heideweg, weliswaar aan een trage snelheid en
rekening houdend met voetgangers en fietsers en prioritaire voertuigen die voor een opdracht ter
plaatse moeten zijn. De proefopstelling loopt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022.
Op 3 januari 2022 werd een bewonersbrief verstuurd om een evaluatie te houden. Iedereen gaf
aan dat de jeugdwerkstraat voor een verhoogde verkeersveiligheid zorgt. De scouts zijn zelf ook
positief over de jeugdwerkstraat en wensen deze te behouden.
Advies:
Het intern werkoverleg mobiliteit van 11 oktober 2021, waarvan de lokale politie, de technische
dienst, de dienst mobiliteit en de bevoegde schepenen deel uitmaken, besprak de invoering van
een jeugdwerkstraat in Heideweg tussen de kruispunten met Lage Weg en Ketelheide. Op 5
november 2021 gaf het team verkeer van de lokale politie een positief advies over een
definitieve invoering van een jeugdwerkstraat in Heideweg tussen de kruispunten met Lage
Weg en Ketelheide.
Juridische grond:
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 40, 41, 287 en
288
- het Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot de coördinatie van de wetten over de politie op
het wegverkeer
- het Koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode)
- het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 over de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1:
Met ingang van 1 maart 2022 wordt de Heideweg, tussen de kruispunten Lage Weg en
Ketelheide, ingericht als jeugdwerkstraat.
Artikel 2:

Bij het begin en einde van de activiteiten van de scouts op zondag is de Heideweg tussen Lage
Weg en Ketelheide tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 12.00 en 12.15 uur of 16.30 en 16.45 uur
verboden voor alle gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van uitrijdend verkeer van
bewoners van de Heideweg, weliswaar aan een trage snelheid en rekening houdend met
voetgangers en fietsers en prioritaire voertuigen die voor een opdracht ter plaatse moeten zijn.
Artikel 3:
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 “jeugdwerkstraat”. De nadarhekkens worden bij het begin en einde van de activiteit
geplaatst en verwijderd door de scouts.
Artikel 4:
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 5:
Het aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
overheid.
Artikel 6:
Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruiker door middel van verkeersborden.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering.
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