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___ 

Reglement 

 

Politiereglement houdende het instellen van een vaste 

zone 30 in de schoolomgeving van de Kruipuit, 

Schautenstraat en de Aardenburgkalseide 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018 
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 3 juli 2018 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het instellen van een vaste zone 30 in de 

schoolomgeving van de Kruipuit, Schautenstraat en de Aardenburgkalseide goed. 

 

Artikel 2: 

Er wordt een vaste zone 30 ingesteld in de schoolomgeving ter hoogte van de schoolingang 

Gemeentelijke Basisschool, Kruipuit 21. Deze zone strekt zich uit langs weerszijden van 50 meter 

van de schoolingang. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de nodige verkeersborden F4a 

en F4b zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer. 

 

Artikel 3: 

Er wordt een vaste zone 30 ingesteld in de schoolomgeving ter hoogte van de schoolingang 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Ark, Schautenstraat 258. Deze zone strekt zich uit langs 

weerszijden 50 meter van de schoolingang. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de nodige verkeersborden F4a 

en F4b zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer. 

 

Artikel 4: 

Er wordt een vaste zone 30 ingesteld in de schoolomgeving ter hoogte van de schoolingang 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Ark, Aardenburgkalseide nr. 81. Deze zone strekt zich uit 

tussen de kilometerpunten 0,745 en 0,930. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van de nodige verkeersborden F4a 

en F4b zoals voorzien in het KB van 1.12.1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van 

het Wegverkeer. 
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Artikel 5: 

De volgende politiereglementen worden opgeheven: 

- Politiereglement houdende instellen zone 30 aan de Gemeentelijke Basisschool Kruipuit van 

27 april 2005; 

- Politiereglement houdende instellen zone 30 aan de Gesubsidieerde Vrije Basisschool De 

Ark, afdeling Schautenstraat van 27 april 2005; 

- Politiereglement houdende instellen variabele zone 30 aan de Gesubsidieerde Vrije 

Basisschool De Ark, afdeling Oude Aardenburgse Weg - Aardenburgkalseide van 30 

november 2011. 


