Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout
Gemeente Laakdal
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van donderdag 4 februari 2021
Aanwezig:

Tine Gielis - Burgemeester - voorzitter
Raf Moons - Schepen
Benny Smets - Schepen
Frank Sels - Schepen
Gerda Broeckx - Schepen
Jurgen Mensch - Schepen
Jerry Verspreet - Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Edc:
34

Mobiliteit
Tijdelijk reglement betreffende opheffing uitgezonderd plaatselijk verkeer in de straten
Noord de Vliet, Zuid de Vliet, Paanhuisstraat en Hofstadstraat in functie van
coronamaatregelen school Vorst Meerlaar.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de huidige coronapandemie heeft de school Vorst Meerlaar een spreiding
doorgevoerd van toegang tot de school.
Hierdoor wordt de achteringang eveneens mee ingeschakeld, waardoor ouders via Zuid de Vliet de
kinderen afzetten aan de school.
Argumentatie
Het college keurde het opheffen van dit uitgezonderd plaatselijk verkeer goed in zitting d.d. 14 januari
2021.
JURIDISCH KADER
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 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 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 uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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Overwegende dat het tijdelijk reglement enkel gemeentewegen betreft;
BESLUIT
Artikel 1
In functie van de huidige coronamaatregelen in de shool Vorst Meerlaar wordt het plaatselijk
verkeer tijdelijk opgeheven in volgende straten:
•
•
•
•

Noord de Vliet
Paanhuisstraat
Hofstadstraat
Zuid de Vliet

Artikel 2
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verwijderen van het verkeersborden C3 en
onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en dit overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk
Besluit en ministerieel besluit
Artikel 3
Deze maatregel is van kracht, zolang de huidige coronamaatregelen in de school nodig zijn.
Zodra deze gemeente de maatregel zal opheffen, dienen de zoneborden opnieuw geplaatst te
worden..
Artikel 4
Een kopie zal overgemaakt worden aan:
-

Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te Turnhout

-

Dhr. Griffier der Politierechtbank Turnhout

-

Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politie zone Geel-Laakdal-Meerhout

-

Dhr. Zonechef van de brandweerzone Kempen

-

Spoeddienst A.Z. St. Dimpna Geel

-

Dhr. Beleidsmanager Grond

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens het schepencollege,
De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De burgemeester - voorzitter
Get. Tine Gielis

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis
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