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Agnès Vanden Bremt, Sabrina Djerroud, Schepenen ;
Philippe Rossignol, Gemeentesecretaris.

Zitting van 13.04.21

#Onderwerp : Aanpassing van het Aanvullend Reglement voor het Wegverkeer in verband met het
opnieuw in gebruik nemen van de schoolstraat in de Kerkstraat en de wijziging van de ochtenduren.#

TECHNISCHE ZAKEN

Openbare ruimte

HET COLLEGE, 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 23 december 2019, betreffende de
wijziging van het verkeersreglement van de gemeente waaronder de factering van een schoolstraat in de
Kerkstraat;
Overwegende dat in de vergadering van 24 maart 2021 tussen de gemeente, de directie van de scholen van Sint
Aljo en hun inrichtende Macht is geconcludeerd dat de schoolstraat zal worden overgenomen overeenkomstig
bepaalde procedures voor het beheer van slagbomen;
Gelet op het buitengewoon college van Burgemeester et Schepenen van 25 maart 2021 die besluit om vanaf 29
maart 2021 de schoolstraat in de Kerkstraat opnieuw in te stellen;
Gezien het positieve advies van de politiezone over de hervatting van de schoolstraat en de controle daarop;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politiek van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel besluit bepalende de minimumafmetingen en de bijzondere voorwaarden bij het
plaatsen van verkeerstekens;
Gelet op de ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 3 avril 2014;
Gelet op dat de Gemeenteraad, in zitting van 10 décembre 2018, het College gemachtigd heeft om aanvullende
reglementen vast te stellen;
Gelet op de wijzigingen, om organisatorische redenen, van bepaalde tijdsblokken;
 
Besluit:
Artikel 1:
De bepalingen van het Aanvullend Reglement van het Wegverkeer dienen aangepast te worden in Artikel 7 als
volgt: Openbare wegen met een bijzonder statuut. - Artikel 7.8: Schoolstraat.
 
- Art.7.8.1 een schoolstraat wordt op de volgende plaats ingericht:
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Art. 7.8.1.1 Een schoolstraat is ingesteld in de Kerkstraat tussen de Dr. Ch. Leemansstraat en de Groot-
Bijgaardenstraat, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's morgens van 8u15 tot 8u45 en namiddag van 15u00
tot 15u30, en woensdag van 8u15 tot 8u45 en van 11u45 tot 12u15, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen.
De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord C3 aangevuld door een onderbord met de
vermelding “schoolstraat”. Desgevallend wordt een tijdsvenster vermeld op de verkeersborden.
 
Artikel 2:
Het College draagt de departement Technische Zaken op deze verordening voor advies aan de Raadgevende
Commissie voor het Wegverkeer te laten toekomen. Deze zal de verordening ter goedkeuring voorleggen aan de
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken.
 
Het College keurt het voorstel van beraadslaging goed.

Het College keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
Voor de Gemeentesecretaris,

De Gedelegeerd Directeur-generaal
(g) Sandra Goegebeur  

De Burgemeester,
(g) Christian Lamouline

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 13 april 2021

In opdracht :
Voor de Gemeentesecretaris,

De Gedelegeerd Directeur-generaal,

Sandra Goegebeur

  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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