
Goedkeuren tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid inzake uitbreiding uren school-
straat in de Schoolstraat in Minderhout 
 
 
MOTIVERING 
 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding: 
 
 
Gezien de veiligheid gegarandeerd moet worden in regel met de opgelegde maatregelen aangaande 
COVID-19 worden de uren van de school-straat in de Schoolstraat in Minderhout tijdelijk uitgebreid op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school is vragende partij voor een uitbreiding omdat de 
breng- en haalmomenten voor de kleuters sinds de heropstart van de school veel meer gespreid zijn. 
 
 
Juridische grond: 
 
 
Artikels 133, 134 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
Artikels 63 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 
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 houdende de minimum afmetingen en bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 
Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen. 
 
 
Argumentatie: 
 
 
In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een 
vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd. 
 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Alle bestaande signalisatie die ingaat tegen dit tijdelijk reglement wordt tijdelijk opgeheven. 
 
Artikel 2: 
De uren van de school-straat in Schoolstraat Minderhout worden tijdelijk aangepast in functie van de 
maatregelen getroffen in de coronacrisis.  
Huidige uren worden aangepast als volgt: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.20u - 09.20u, tussen 11.20u - 12.20u en tussen 
14.50u - 15.35u. 
Woensdag tussen 08.15u – 08.45u en 12.05u – 12.35u. 
 
Artikel 3: 
De politieverordening treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht zolang als nodig voor het 
garanderen van de veiligheid. 
 
 



 
Artikel 4: 
In de gevallen waar dit na controle nodig wordt geacht, dienen op aanwijzing van de politie andere of 
bijkomende verkeerstekens aan de signalisatie te worden toegevoegd. 
 
Artikel 5: 
Het stadsbestuur dient de omwonenden in kennis te stellen van de uit te voeren werken. 
 
Artikel 6: 
De tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid wordt overgemaakt aan verschillende instanties 
en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Artikel 7: 
De tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal 
Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
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