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Punt A.18: Goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor de invoering van een 

schoolstraat in de Processieweg. 

MOTIVERING 

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) 

- Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft 

- Wet 22 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietser 

- 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 

- het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen 

en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.  

- de Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 

Argumentatie: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 juni 2020 en 24 augustus 2020 de 

tijdelijke politiereglementen goed met betrekking tot de proefopstelling voor de invoering van 

een schoolstraat in de Processieweg. In juni 2020 en februari 2021 werd er een bevraging 

gedaan bij de ouders van de schoolgaande kinderen in de Antoniusschool. De schoolstraat wordt 

positief onthaald.  

Aan beide kanten wordt de ingang van de Processieweg afgesloten met een (verplaatsbare) 

afsluiting met daarop het verkeersbord C3 met onderbord ‘schoolstraat’ en onderbord 

uitgezonderd prioritaire voertuigen en vergunningshouders, waardoor de doorgang voor 

gemotoriseerde voertuigen fysiek wordt versperd en de situatie wordt duidelijk gemaakt. 

Bewoners van de schoolstraat krijgen een vergunning waardoor ze tijdens de uren van de 

schoolstraat de straat kunnen verlaten of inrijden. Beide afsluitingen worden zo geplaatst dat 

prioritaire voertuigen en vergunninghouders doorgang hebben. 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid), 4 stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel en 

Vlaams Belang) en 7 onthoudingen (CD&V): 

Artikel 1:  
De proefopstelling schoolstraat in de Processieweg krijgt een definitief karakter. Dit houdt in 

dat op schooldagen, behoudens woensdag, de Processieweg tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 

15.15 en 15.45 uur verboden is voor alle gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van 

prioritaire voertuigen en vergunninghouders, weliswaar aan een stapvoetse snelheid en rekening 



   

houdend met voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Op woensdagen die tevens schooldagen 

zijn, geldt deze maatregel tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 11.45 en 12.15 uur.  

Artikel 2:  

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

een aangepaste verkeerssignalisatie in de vorm van een (verplaatsbare) afsluiting met 

verkeersbord C3 en onderbord “schoolstraat” en onderbord uitgezonderd prioritaire voertuigen 

en vergunninghouders.  

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, behalve woensdag en dit telkens tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 15.15 en 15.45 

uur. Op woensdagen die tevens schooldagen zijn, geldt deze maatregel tussen 8.15 en 8.45 uur 

en tussen 11.45 en 12.15 uur. 

Artikel 5: 

Dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. 
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