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Tiidelijke politieverordening op het wegverkeer. 

Invoering van een schoolstraat - school Val Fleuri - Vossegatlaan.

Het college,

Overwegende dat een schoolstraat een openbare weg is in de buurt van een onderwijsinstelling waar 
tijdelijk en op bepaalde uren de toegang voor motorvoertuigen verboden is, aangeduid door een bord 
C3 aangevuld met een onderbord met het opschrift "rue scolaire - schoolstraat", behalve indien dit 
onderbord een afwijking voor bepaalde motorvoertuigen voorziet;
Overwegende dat in schoolstraten de openbare weg voorbehouden is voor voetgangers en fietsers, 
alsook voor speedpedelecs;
Overwegende dat enkel prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, en 
voertuigen met een toelating afgeleverd door de wegbeheerder toegang hebben tôt de schoolstraat; 
Overwegende dat school Val Fleuri op 17 februari 2021 een formulier ingediend heeft voor de invoering 
van een schoolstraat in de Vossegatlaan;
Overwegende dat er een test van 3 maanden verricht werd van 20 september 2021 tôt 17 december 
2021;
Overwegende dat er een evaluatievragenlijst bezorgd werd aan de buurtbewoners, de ouders en het 
personeel van de school;
Overwegende dat de evaluatie aantoont dat 73,5 % van de respondenten de maatregel wil behouden; 
Aangezien het uiterst belangrijk is om de schoolstraat zo snel mogelijk opnieuw in te voeren om de 
goede gewoontes die tijdens de testperiode aangenomen werden te behouden;
Aangezien er later een aanvullend politiereglement aangenomen zal worden om de maatregel een 
blijvend karakterte geven;
Gelet op artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet, dat luidt; "Het college van burgemeester en 
schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer";
Aangezien de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer algemene bestuurlijke 
politiemaatregelen zijn die getroffen worden in het kader van omstandigheden van tijdelijke aard of 
van een voorlopige situatie van algemeen belang;

Beslist:
Een schoolstraat voor school Val Fleuri in te voeren in de Vossegatlaan;
De Wegendienst de opdracht te geven de hekken voor dinsdag 19 april 2022 af te zetten;
De Preventiedienst ermee te belasten een preventieambtenaar (gemeenschapswacht) ter beschikking 
van de school te stellen van 8.00 tôt 8.30 uur, van maandag tôt vrijdag tijdens de schoolperiode, van 
18 april tôt 30 juni 2022;
Dat er later een aanvullend politiereglement voorgesteld zal worden aan de raad om de maatregel een 
blijvend karakter te geven;
Dat deze verordening gepubliceerd zal worden overeenkomstig artikel 112 en 114 van de NGW en in 
werking treedt op de dag van bekendmaking ervan.
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