BEKENDMAKING - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT
Onderwerp:

Schoolstraat in de Marktstraat te Schepdaal

Orgaan van goedkeuring:

College van burgemeester en schepenen

Datum van goedkeuring:

3.04.2017

Datum van bekendmaking:

5.04.2017

Inzage dossier:

Bezwaren of
opmerkingen:

Registernr.:

B17-00085

Tot woensdag 26 april 2017 (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij de
Sector openbare ruimte – Kasteelhoeve (Schuur), de Heetveldelaan 4 te 1700
Dilbeek, 02 451 68 50, openbareruimte@dilbeek.be.
Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen,
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee
dat het college van burgemeester en schepenen onderstaand reglement heeft goedgekeurd.

Toepasselijke regelgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2009 betreffende de bevoegdheidsdelegatie aan het
college van burgemeester en schepenen inzake het opstellen van aanvullende
verkeersreglementen;
Feiten
 De gemeentelijke lagere school De Klimop te Schepdaal is vragende partij voor het invoeren
van een schoolstraat in de Marktstraat te Schepdaal, en dit enkel tijdens het einde van de
schooldag;
 Dit werd besproken met de directie van de lagere school De Klimop en de gemeentelijke
verkeerscommissie op 23 maart 2017;
Motivering
 Overwegende dat voor het ordelijk en veilig verloop het noodzakelijk is maatregelen te treffen tot
regeling van het verkeer en de bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers;
 Overwegende dat het afsluiten van de straat via slagbomen zal gebeuren, die ter hoogte van de
school zullen worden geplaatst door de medewerkers van de school die de functie bekleden van
gemachtigd opzichter en/of groepsleider;
 Overwegende dat de gemeentelijke lagere school De Klimop zal instaan voor de tijdige in
kennisstelling van de betrokken ouders, leerkrachten en medewerkers van de school;
 Overwegende dat de politie toezicht zal houden op de werking van de schoolstraat
inzonderheid tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018;
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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Artikel 1.
Het invoeren van een schoolstraat in de Marktstraat , tussen de Ninoofsesteenweg en het Marktplein,
in Schepdaal wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De onderstaande maatregel is periodiek en geldt enkel op schooldagen van 15u50 tot 16u20 en op
woensdagen van 12 uur tot 12 uur 30; de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere
bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers.
Artikel 3.
De reglementering wordt aangeduid via het plaatsen van de borden C3 en de onderborden M2, Type
IV.
Artikel 4.
Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid.
Artikel 5.
Dit besluit zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website, conform artikel 186 van het
Gemeentedecreet.

Namens het college:
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Willy Segers
burgemeester
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