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Reglement 

 

Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende 

de invoer van een schoolstraat op de zijtak van Adegem-

Dorp richting de achterzijde van de school De Papaver 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2021  

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 januari 2021 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

• Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 

gebruik op de openbare weg en latere wijzigingen 

Hierin worden de verkeersregels bepaald en de betekenis van verkeersborden- en markering. 

• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden 

van de verkeerstekens 

Hierin worden de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald. 

• Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van 

de verkeerstekens. 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende het toezicht op aanvullende reglementen op het wegverkeer. 

• Tijdelijke politieverordening houdende de invoer van een schoolstraat op de zijtak van Adegem-Dorp richting de 

achterzijde van de school De Papaver vanaf 9 november 2020 gedurende een periode van 2 maanden. 

 

Feiten 

• Naar aanleiding van de verkeersonveilige situaties aan de achterzijde van de school VBS De Papaver gevestigd in 

Adegem-Dorp, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist, om de zijtak van Adegem-Dorp (achterzijde 

school De Papaver), bij wijze van proef, in te richten als een schoolstraat.   

• De proefopstelling ging na de herfstvakantie in en loopt tot midden januari 2021. 

• Het project werd intussen geëvalueerd.    

 

Argumentatie 

• De bedoeling van een schoolstraat is om de verkeerchaos ter hoogte van de school te beperken bij het begin en einde van 

de schooldag. De omgeving wordt rustiger en bijgevolg dus ook een pak veiliger. 

• Om de proefperiode te evalueren, zijn er observaties gebeurd door de politie. Ook bij de directie van de school werd 

gepeild of de schoolstraat als een goed (en dus voort te zetten) systeem wordt ervaren. Op basis van de resultaten kan 

worden aangenomen dat de schoolstraat als een goed systeem wordt beschouwd.  

• Zoals hoger aangegeven heeft de schoolstraat een positief effect in kader van de verkeersveiligheid. Om die reden stellen 

wij voor om de proefopstelling definitief te bestendigen. Het bestendigen van de maatregel dient in een aanvullend 

reglement te worden opgenomen. De invoer van de schoolstraat geldt als één van de maatregelen in kader van een 

verkeersveilige schoolomgeving.   

• De school blijft verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de verkeersborden.   
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Adviezen 

• Advies politie: de politie heeft een positief advies over dit dossier gegeven. 

• Advies school De Papaver:  

◦ 'We kunnen voor de schoolstraat spreken van een succes. Het zorgt voor een ideale situatie op de achterliggende site 

van de school net voor en net na schooltijd  : voetgangers en fietsers kunnen er veilig de school verlaten. Onze 

fietsende kinderen en ouders zijn weg voor alle wagens naar huis vertrekken. Ouders maken goed gebruik van de 

parking aan cc Den hoogen pad en aan het kerkhof. Elke ochtend en avond is er ook een vrijwilliger die toezicht 

houdt.'  

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een schoolstraat op de zijtak van 

Adegem-Dorp richting de achterzijde van de school De Papaver goed. 

 

Artikel 2: 

Op de volgende plaats wordt een schoolstraat ingevoerd: 

 zijstraat Adegem-Dorp richting de achterzijde van het schoolgebouw VBS De Papaver. 

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door middel van het verkeersbord C3 met 

onderbord schoolstraat en uitgezonderd hulpdiensten en de uren van de schoolstraat zoals 

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

Wegverkeer. 

 

Artikel 3: 

Deze maatregel zal gelden op schooldagen op: 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur - 8.30 uur en  

15.30 uur - 16.00 uur; 

 Woensdag tussen 8.00 uur - 8.30 uur en tussen 11.45 - 12.15 uur. 

Het schoolbestuur VBS De Papaver zal instaan voor de plaatsing en de verwijdering van de 

verkeerstekens. 

 

Artikel 3: 

Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken van het Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid. 

 

Artikel 4: 

Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet 

binnen de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

Tevens wordt er een afschrift van dit besluit gezonden aan: 

 De heer Procureur des Konings 

 De Zonechef van de Lokale Politie 

 
 


