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Gollege van burgemeester en schepenen

dinsdag 14mei2019

Mobiliteit & Werken - aanvullend reglement Droomschip schoolstraat proefperiode
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Droomschip Galgenstraat
schoolstraat - proef
Aanwezig
Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Danny
Smessaert, Méike Van Grembergen

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER
Het KB van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd.
De wet betreffende de politie op het wegverkeer.

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoonivaarden van de verkeerstekens worden
bepaald, zoals deze tot op heden gewijzigd.

De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 geeft uitleg over de aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer.
Het besluit van de Vlaamse regering van 23januari 2009 omschrijft de aanvullende reglementen en
de plaatsing en bekostiging van verkeergtekens.
Het decreet van 16 mei 2008 geeft aan hoe de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens verloopt.
MOTIVER¡NG

De school heeft een overleg gehad met schepen C. De Waele in verband met de verkeerssituatie
aan de school Droomschip Galgenstraat- Blakstraat. De schoolstraat is hier besproken.
De verkeersintensiteit en snelheid is hoog, zeker bij het verlaten van de school. Daarom is het
voorstel van de school om een schoolstraat in te richten zodat de toegang vrij is van gemotoriseerd
verkeer. De onveiligheid is bij 's avonds bij het verlaten van de school.
Op 24 april 2019 is er met de school, politie en mobiliteitsambtenaar een overleg geweest om de
schoolstraat praktisch te bespreken.
Er wordt geopteerd om een proefperiode van 3 juni tot einde schoolstraat op te stellen.
ADVIES
Politie: gunstig
FINAN CI ËLE VERANTWOORDING

Plaatsen borden
BESLISSING
Artikel I

wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk

, vastgestelde verkeerstekens.
-D[-reglement
-Artikel2

ijã-kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeertekens worden
gedragen door de wegbeheerder.

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt.
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CENÏRUMS'IAD

De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden
verwijderd.

Artikel3
C3 + onderbord schoolstraat (groene aanduiding)

Proefperiodè om schoolstraat te installeren in de week van 3 juni 2019 tot eind schooljaar in
Galgenstraat tussen rotonde Blakstraat en Schependreef.
Uren zijn enkel 's avonds:
Ma/di/don van 15.20 - 15.50 uur
Woensdag van 11.40 - 12.10 uur
Vrijdag 14.45- 15.15 uur
De schoolbus komt buiten de uren van de schoolstraat.
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Namens het college,
Luc Vandevelde

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

burgem eester-voorzitter

Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig,
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