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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Het college van burgemeester en schepenen besloot tijdens zitting op 27 december 2021 om bij wijze
van proef het systeem 'Schoolstraat' in Emiel Stalmanslaan uit te proberen.
Deze proefperiode werd gereglementeerd met een tijdelijk politiereglement voor de periode van
07/03/2022 tot en met 30/06/2022.
Tijdens het verkeerscomité van 9 juni 2022 werd de proefopstelling geëvalueerd. Het college besloot
tijdens zitting op 08 juli 2022 om de proefperiode te verlengen met het oog op een nieuwe evaluatie.
De proefperiode dient verlengt te worden voor de periode van 01/09/2022 tot en met 01/01/2023.
De schoolstraat wordt beperkt op:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u30 tot 8u45 en van 15u30 tot 15u45
• woensdag: van 8u30 tot 8u45 en van 12u00 tot 12u15
De dagelijkse installatie van de proefschoolstraat dient verzorgd te worden door de school en diens
vrijwilligers.
De school neemt haar verantwoordelijkheid op voor de goede gang van zaken in de schoolomgeving.
Buurtbewoners en ouders van de schoolgaande kinderen in VBS Oosterwijk en SILA Oosterwijk
worden verwittigd van de gewijzigde verkeerssituatie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
• Actieplan: Duurzame mobiliteit en fietsers 2020-2025
• Actienummer en actie omschrijving: Actie 000067 We leveren vergunningen en besluiten in
het kader van mobiliteit
• Omschrijving project: Tijdelijk politiereglement
• Raming kosten: /
• Raming opbrengsten: /
• Opdrachten: Publicatie website/melding digitaal loket/bekendmaking

Besluit
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Artikel 1
De burgemeester keurt bijgevoegd tijdelijk politiereglement bij hoogdringendheid goed.

Bijlagen
1. tijdelijk politiereglement verkeersmaatregelen Emiel Stalmanslaan, invoering schoolstraat bij
wijze van proef_20220901-20230101.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Besluiten burgemeester
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Tijdelijk politiereglement bij hoogdringendheid op de politie van het
wegverkeer : invoering verkeersmaatregelen Emiel Stalmanslaan,
invoering schoolstraat bij wijze van proef, 01/09/2022 – 01/01/2023

De burgemeester,
De algemeen directeur,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelet op de vraag vanuit de ouderraad van VBS Oosterwijk om de mogelijkheid tot
inrichting van de Emiel Stalmanslaan als schoolstraat te onderzoeken;
Gelet op het feit dat het verkeerscomité tijdens overleg op 2 december 2021 de
mogelijkheid tot inrichting als schoolstraat van de Emiel Stalmanslaan besprak;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen tijdens zitting op 27
december 2021 vroeg om bij wijze van proef het systeem van een schoolstraat in Emiel
Stalmanslaan uit te proberen;
Gelet op het feit dat het wenselijk is de installatie van de proefschoolstraat te laten
verzorgen door de school en vrijwilligers en dat de school haar verantwoordelijkheid
opneemt voor de goede gang van zaken in de schoolomgeving;
Gelet op het feit dat de proefopstelling op het einde van het schooljaar 2021-2022
dient geëvalueerd te worden;
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de burgemeester op 31 januari 2022;
Gelet op het feit dat het verkeerscomité de evaluatie van de proefopstelling
‘schoolstraat’ in Emiel Stalmanslaan besprak tijdens overleg op 6 juni 2022;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen tijdens zitting op
8 juli 2022 om de proefperiode te verlengen met het oog op een nieuwe evaluatie;
Gelet op het feit dat de verlengde proefopstelling in de eerste trimester van het
schooljaar 2022-2023 zal geëvalueerd worden;
Overwegende dat de veiligheid moet gegarandeerd worden;
Overwegende dat de genomen maatregelen enkel op gemeentewegen betrekking
hebben;
Gelet op het feit dat er verkeersmaatregelen moeten genomen worden;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975, houdende het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Ministerieel besluit van 9 april 2021 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens.
Gelet op het Ministerieel Rondschrijven van 07 mei 1999 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het standaardbestek 250;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 1991, waarvan kennis genomen
werd door de Bestendige Deputatie in zitting van 19 december 1991, waarbij delegatie
werd verleend aan de burgemeester om maatregelen op te leggen inzake het verkeer
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•
•
•

ten gevolge van een wielerwedstrijd of een ander sportevenement zoals bedoeld in
artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, met uitzondering van
wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen;
Gelet op de wet van 12 december 2006 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet,
inzonderheid artikel 119 en 130bis, waarbij het college van burgemeester en
schepencollege bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
Gelet op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

BESLUIT
Artikel 1:
Vanaf 1 september 2022 tot en met 1 januari 2023 wordt de Emiel Stalmanslaan ingericht als
een ‘schoolstraat’.
Nadars met de borden C3 en onderbord ‘schoolstraat’ worden geplaatst, vergezeld van de
gekozen uren :
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :
o van 08u30 tot 08u45 en van 15u30 tot 15u45
- Woensdag:
o van 08u30 tot 08u45 en van 12u00 tot 12u15
Bovenstaande nadar met borden wordt geplaatst ter hoogte van de kruising tussen Emiel
Stalmanslaan en Olenseweg.
Dezelfde signalisatie wordt in vaste constructie voorzien ter hoogte van deze kruising, aan
de rechterzijde van de rijbaan in Emiel Stalmanslaan.
Artikel 2:
In de schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed
pedelecs.
Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van de wegcode, wanneer de aard van
hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven
door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.
Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor
de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De
bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet
(wegcode – titel II regels voor het gebruik van de openbare weg - art. 22undecies: verkeer in
schoolstraten)
Artikel 3:
De verkeersmaatregel waarvan sprake in artikel 1 wordt uitgetest vanaf 1 september 2022
tot en met 1 januari 2023.
Artikel 4: : De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens
van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
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Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal per mail doorgestuurd worden aan:
- de politierechtbank te Turnhout
- de brandweer
- de politiezone Zuiderkempen
- de Lijn Antwerpen
- Agentschap wegen en verkeer (enkel indien aanvraag betrekking heeft op wegen in beheer
van Agentschap Wegen en Verkeer)
Westerlo, 25 augustus 2022
Jo Vankrunkelsven
Algemeen directeur

Guy Van Hirtum
Burgemeester
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Jo Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester
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