
VERGADERING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

datum college 29 augustus 2022
aanwezig Olivier Verhulst, wnd voorzitter; Kathleen Krekels, Marian Van 

Alphen, Pascale Gielen, schepenen; Tine Vervisch, algemeen 

directeur; 

verontschuldigd Dirk Bauwens, burgemeester; Peter Mendonck, schepen; 

onderwerp Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer n.a.v. de 
bijsturing van de proefopstelling voor de schoolomgeving van 
openluchtschool Sint-Ludgardis - goedgekeurd

UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
● Op 20 september 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om een 

proefopstelling te doen voor een nieuwe circulatie in de schoolomgeving van Openluchtschool 
Sint-Ludgardis.

● Vanaf 19 april 2022 werd de proefopstelling gerealiseerd.
● Op 13 juni 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om de proefopstelling te 

evalueren bij de buurtbewoners en de ouders.

Feiten en context
● Van 20 juni tot 20 juli 2022 nam het gemeentebestuur een enquête af bij de buurtbewoners en 

de ouders van de school. De resultaten van de enquête zijn gunstig, zowel bij ouders, 
buurtbewoners als buurtbewoners die ouder zijn van leerlingen van Sint Ludgardis. 

● Uit verschillende terreinbezoeken blijkt dat de situatie met enkele kleine aanpassingen 
geoptimaliseerd kan worden. Er wordt voorgesteld om volgende aanpassingen te testen in een 
volgende proefperiode:
○ de rijrichting van de Lijsterbeslaan en het stuk Heidedreef tussen Lijsterbeslaan en Pater 

Nuyenslaan omkeren, om zo een betere doorstroming te creëren;
○ de Kiss & Ride zone te Lijsterbeslaan te vergroten, zodat die start ter hoogte van waar de 

zone 30 momenteel start;
○ parkeerverbod in te voeren in de Heidedreef tussen Lijsterbeslaan en Pater Nuyenslaan, aan 

de kant van de school om de rij kinderen die naar Pater Nuyenslaan wordt begeleid, ruimte 
te geven.

Juridische gronden
● Artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen 
op het wegverkeer.

● Artikel 56 §3 1° van het decreet lokaal bestuur
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

● Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel I hoofdstuk 2 over de aanvullende reglementen

● Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 
1968, Titel II over de plaatsing van de verkeerstekens
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● Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 23 en volgende over het parkeren

● Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

● Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

● Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer

Argumentatie
De verkeerssituatie moet aangepast worden omwille van het bijsturen van de proefopstelling van de 
schoolomgeving van Openluchtschool Sint-Ludgardis.

BESLUIT
Artikel 1. Omwille van het bijsturen van de proefopstelling zijn hierna vermelde bepalingen van 
toepassing vanaf 1 september 2022.
Artikel 2. Verkeersmaatregelen
● De Heidedreef wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de Pater 

Nuyenslaan vanaf het kruispunt met de Lijsterbeslaan tot aan het kruispunt van de Heidedreef 
met de Pater Nuyenslaan. Er wordt een bord C1 met onderbord M5 geplaatst aan het kruispunt 
Heidedreef/Pater Nuyenslaan. Aan het kruispunt Heidedreef/Lijsterbeslaan wordt er een bord 
D1b 'verplicht rechtsaf' geplaatst. De Heidedreef wordt op dit deel fietsstraat, aangeduid met het 
bord F111 aan het kruispunt met de Lijsterbeslaan, dat de start van de fietsstraat aanduidt.

● Het stuk van de Heidedreef tussen de Lijsterbeslaan en de Seringenlaan blijft enkelrichting 
richting de Lijsterbeslaan. De straat wordt omgedoopt tot 'schoolstraat'. Dit wordt aangeduid met 
tweemaal een bord C3 op een nadar, die worden geplaatst op de rijweg van de Heidedreef ter 
hoogte van het kruispunt met de Seringenlaan en ter hoogte van het kruispunt 
Heidedreef/Lijsterbeslaan, op volgende momenten is dit gedeelte niet toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer:
○ van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 8.30 uur, op schooldagen;
○ op maandag, dinsdag, en donderdag van 15.30 uur tot 16.00 uur, op schooldagen;
○ op woensdag van 11.50 uur tot 12.20 uur, op schooldagen;
○ op vrijdag van 14.45 tot 15.15 uur op schooldagen.

● De Heidedreef wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de 
Seringenlaan vanaf het kruispunt met de Kluisdreef tot aan de Seringenlaan. Dit wordt 
aangeduid aan het kruispunt Kluisdreef/Heidedreef met een verkeersbord F19 met onderbord 
M5 en aan het kruispunt Heidedreef/Seringenlaan met het bord C1 met onderbord M5. Dit 
gedeelte van de Heidedreef wordt fietsstraat, aangeduid met het bord F111 aan het kruispunt 
Heidedreef/Kluisdreef.

● De Lijsterbeslaan wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer richting de Heidedreef. Er 
wordt een bord F19 met onderbord M5 geplaatst op het kruispunt Lijsterbeslaan/Gouwberg.

● De Seringenlaan wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de 
Rozenlaan vanaf het kruispunt met de Heidedreef tot aan het kruispunt met de Rozenlaan. Dit 
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wordt aangeduid met het bord F19 met onderbord M5 op het kruispunt Heidedreef/Seringenlaan 
en met het bord C1 met onderbord M5 op het kruispunt met de Rozenlaan. Dit gedeelte van de 
straat wordt ook fietsstraat, dit wordt aangeduid met een bord F111 ter hoogte van het kruispunt 
met de Heidedreef.

● De Seringenlaan wordt enkelrichting richting de Gouwberg, dit wordt aangeduid met het bord 
F19 met onderbord M5 ter hoogte van het kruispunt met de Heidedreef en met een bord C1 met 
onderbord M5 ter hoogte van het kruispunt met de Gouwberg. Dit gedeelte wordt ook fietsstraat, 
aangeduid met een bord F111 ter hoogte van het kruispunt Heidedreef/Seringenlaan.

● Er worden in de zone 2 kiss and ride-plaatsen voorzien aan het kruispunt 
Heidedreef/Seringenlaan, waarvan één ten noorden en één ten zuiden van dit kruispunt.

● In de Lijsterbeslaan wordt de Kiss & Ride- zone vergroot tot ter hoogte van huisnummer 8.
● Parkeerverbod wordt ingesteld en aangeduid door verkeersborden E3 aan de rechterzijde in de 

Heidedreef tussen de Lijsterbeslaan en de Pater Nuyenslaan. Het parkeerverbod geldt op 
volgende momenten en wordt aangegeven met een onderbord:
○ Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur en 9.00 uur en tussen 14.30 

uur en 16.00 uur;
○ Op woensdag tussen 8.00 uur en 9.00 uur en tussen 11.30 uur en 12.30 uur;
○ Uitgezonderd tijdens schoolvakanties.

Artikel 3. Afschrift van huidig besluit wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website en 
overgemaakt aan het loket lokaal bestuur.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de ouders van de schoolgaande 
kinderen van Sint-Ludgardis en de bewoners van de wijk in te lichten over de wijzigingen van de 
proefopstelling via een bewonersbrief. De volgende straten horen tot het bereik van deze 
communicatie:
● Anemonenlaan
● Azalealaan
● Begonialaan
● Camelialaan
● De Liebaard
● De Zevenster
● Gladiolenlaan
● Gouwberg
● Heidedreef
● Kortvoortbaan
● Kluisdreef
● Lijsterbeslaan
● Pater Nuyenslaan
● Rozenlaan
● Seringenlaan
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Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Olivier Verhulst
Algemeen directeur Waarnemend burgemeester


