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College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 26 april 2022

49 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van het schoolfeest van Basisschool 't Klinkertje en ouderraad op 
12 juni 2022 

GOEDKEURING

Aanwezig:
mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, Burgemeester wnd.; de heer Dirk 
Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde 
schepen en voorzitter BCSD ; de heer Bernard Zwijzen, Algemeen directeur wnd

Afwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester

Juridische motivering
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer

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

Ministerieel Besluit bepalende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens

Ministeriële Omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing der verkeerstekens

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287

Feitelijke motivering
Op zondag 12 juni 2022 vindt het schoolfeest van Basisschool ’t Klinkertje plaats. 

In het kader van dit schoolfeest worden activiteiten georganiseerd op een gedeelte van de Sint-
Trudostraat, vlak voor de school, gelegen tussen de aansluiting met de Kerkhofstraat en de 
aansluiting met de Linkhoutstraat, op een gedeelte van de Kerkhofstraat, vanaf de aansluiting met de 
Sint-Trudostraat tot net voorbij buitenschoolse opvang ‘t Sjamajeeke, alsook op het kerkplein 
tegenover de schoolpoort (uitgezonderd bij een begrafenisplechtigheid). 

De Sint-Trudostraat en de Kerkhofstraat zijn louter lokale verbindingswegen en hebben geen belang 
voor het doorgaande verkeer. 

Het motorvoertuigenverkeer kan omgeleid worden via de Linkhout- en de Hulshoekstraat of via de 
Drielinden- en de Kammestraat. 

Maatregelen zijn nodig zowel voor het gewone verkeer als voor een vlot en veilig verloop van de 
activiteiten.

Besluit
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Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op zondag 12 juni 2022 van 08.00 uur tot 21.00 uur volgens 
onderstaande modaliteiten.

Artikel 2
Parkeerverbod wordt opgelegd: 

-       op het gedeelte van de Sint-Trudostraat gelegen tussen de aansluiting met de Kerkhofstraat en 
de aansluiting met de Linkhoutstraat;

-       op het kerkplein, gelegen tussen de Sint-Trudostraat en de Linkhoutstraat (uitgezonderd bij een 
begrafenisplechtigheid);

-       op het gedeelte van de Kerkhofstraat, vanaf de aansluiting met de Sint-Trudostraat tot net voorbij 
buitenschoolse kinderopvang ‘t Sjamajeeke.

Artikel 3
Worden onttrokken aan het motorvoertuigenverkeer: 

-       het gedeelte van de Sint-Trudostraat gelegen tussen de aansluiting met de Kerkhofstraat en de 
aansluiting met de Linkhoutstraat;

-       het kerkplein, gelegen tussen de Sint-Trudostraat en de Linkhoutstraat (uitgezonderd bij een 
begrafenisplechtigheid);

-       het gedeelte van de Kerkhofstraat, vanaf de aansluiting met de Sint-Trudostraat tot net voorbij 
buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke.

Artikel 4
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De organisator 
dient deze eventueel vóór het evenement tijdig op de precieze locatie te plaatsen en na het 
evenement aan de kant te zetten.

Artikel 5
De organisator dient rekening te houden met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn 
betreffende het Corona-virus. Indien deze maatregelen dergelijke evenementen niet toelaten, vervalt 
deze goedkeuring automatisch.  
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Namens Het College van burgemeester en schepenen

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur wnd
Bernard Zwijzen 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Burgemeester wnd
Wim Vangeel 
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