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Aanvullend politiereglement - invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van de gemeentelijke 

basisschool Pierenbos in Halle  

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 130 bis van de nieuwe gemeentewet 

- gemeenteraadsbesluit van 15 februari 2006 houdende intrekking van het gemeenteraadsbesluit van  

  26 mei 2005 tot het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van Halle en goedkeuring van  

  een aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving in Halle 

Argumentatie: 

Sinds 1 september 2017 is de nieuwe gemeentelijke basisschool Pierenbos in gebruik. Naar aanleiding 

van deze ingebruikname moet de zone 30 rondom de nieuwe school bij hoogdringendheid worden 

geherdefinieerd. Dit aanvullend politiereglement zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

BESLUIT 

Artikel 1: 

De beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2006 over de intrekking van het 

gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 tot het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van 

Halle en goedkeuring van een aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de 

schoolomgeving in Halle, wordt ingetrokken. 

Artikel 2:  

Een periodieke maximum snelheidsbeperking van 30 km/h wordt ingevoerd in de schoolomgeving in 

de volgende straten: 

- Halle-Dorp tussen pand 35 en pand 82 

- Lindedreef tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Lotelinglaan. 

Artikel 3:  

Een permanente maximum snelheidsbeperking van 30 km/h wordt ingevoerd in de schoolomgeving in 

de volgende straten: 

- Halmolenweg tussen pand 32 en het kruispunt met Halle-Dorp 

- Halle-Velden tussen het kruispunt met Kerkhofweg en pand 12 

- Kerkhofweg tussen het kruispunt met Halle-Velden en pand 9. 

Artikel 4:  
De maatregelen in artikel 2 zullen worden aangeduid door verkeersborden met LED-verlichting, die  

alleen oplichten tijdens die periodes wanneer er een snelheidslimiet geldt, in combinatie met het  

verkeersbord A23, geplaatst overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  

Artikel 5:  

De maatregelen in artikel 2 gelden alle schooldagen op volgende uren: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15u – 8.50u, 11.50u – 12.15u, 12.45u – 13.10u, 15.20u – 

16.00u; 

Woensdag: 8.15u – 8.50u, 11.50 - 12.15. 

Artikel 6:  

De maatregelen in artikel 3 zullen worden aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b, geplaatst  

overeenkomstig de  wettelijke bepalingen. 



Artikel 7: 
Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing vanaf maandag 2 

oktober 2017 om 0.00 uur tot en met zaterdag 30 juni 2018 om 24.00 uur. 

Artikel 8: 

Dit aanvullend politiereglement voor het invoeren van een zone 30 in de schoolomgeving van de 

gemeentelijke basisschool Pierenbos in Halle zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad.   

Artikel 9: 

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 10: 

Een afschrift van dit reglement zal overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet gezonden 

worden aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen 

- de griffie van de Politierechtbank in Antwerpen 

- het parket van de Procureur des Konings in Antwerpen 

- de Deputatie van de provincie Antwerpen. 
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