UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 9 maart 2021
Aanwezig:

Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq Verschuere, Caroline Valck,
Sandra Platteau
schepenen;
David Claus
algemeen directeur;
Christine Debeurme
adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Tijdelijk politiereglement schoolstraat Sint-Jansstraat
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg wat de toegang tot schoolstraten betreft;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren;
Overwegende het gemotoriseerd verkeer uit de schoolomgeving te weren bij piekmomenten aan
het begin en op het einde van de schooldag;
Overwegende hiervoor tijdelijk de straat af te sluiten;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – in de Sint-Jansstraat, kant Kerkhofstraat, op alle schooldagen een schoolstraat in te richten.
Hierbij geldt een verbod voor gemotoriseerd verkeer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
08.15 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 16.15 uur. Op woensdag van 08.15 tot 9.00 uur en van 11.15 tot
12.00 uur.
Art.2 – Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord C3 met onderbord type IV
‘schoolstraat’.
Art.3 – Deze maatregel geldt vanaf 16 april 2021 tot eind september 2021.
Art.4 – De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidig
reglement worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement.
Art.5 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de rechtbank van
eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
Art.6 - Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Avelgem
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Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven
Namens het College,
de algemeen directeur,
(get.) David Claus

de burgemeester,
(get.) Lut Deseyn
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 10 maart 2021

de algemeen directeur,
David Claus

de burgemeester,
Lut Deseyn
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