
 

BESLUIT BURGEMEESTER VAN 31 AUGUSTUS 2020 
 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT: INVOEREN 'SCHOOLSTRAAT' IN 
KLATERTEER, WIJNGAARD, NONNENSTRAAT / KLOOSTERSTRAAT EN 

ACACIALAAN 
 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een aanpassing van het tijdelijk 
verkeersreglement omtrent de invoering van 'schoolstraten', dat op 2 september 2019 werd 
goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het invoeren van een ‘schoolstraat’ goed ter 
hoogte van volgende basisscholen, dit telkens van 1 september tot en met 30 juni: 

Basisschool ’t Klavertje – Klaterteer (stuk tussen Hoogton en de Tarwestraat) 
De rijbaan zal op Klaterteer ter hoogte van de schoolpoort van basisschool ‘t Klavertje (stuk tussen 
Hoogton en de Tarwestraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten 
tijdens de schooldagen: 

• elke morgen van 8.20 uur tot 8.40 uur 

• maandag, donderdag en vrijdagavond van 15.10 uur tot 15.40 uur 

• dinsdagavond van 15.40 uur tot 16.00 uur 

• woensdagmiddag van 11.40 uur tot 12 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’. 

Basisschool De Wijngaard – Wijngaard (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat) 
De rijbaan op de Wijngaard zal ter hoogte van de schoolpoort (stuk tussen Heistraat en 
Rankenstraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de 
schooldagen: 

• elke avond (behalve woensdag) van 15.20 uur tot 15.40 uur 

• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’. 

Basisschool (W)onderwijs – Nonnenstraat (stuk tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) / 
Kloosterstraat 
De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van (W)onderwijs worden afgesloten voor het 
doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen: 

• elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.40 uur 

• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’. 

Freinetschool Ibis – Acacialaan (stuk tussen Heesveld en Lindenlaan) 
De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van Freinetschool Ibis (stuk tussen Heesveld en 



 

Lindenlaan) worden afgesloten voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de 
schooldagen: 

• dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9 uur 

• dinsdagavond van 15 uur tot 15.30 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’. 

De basisscholen zorgen zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan 
wordt dadelijk terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken, de 
rijbaan wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen. 

De basisscholen moeten het invoeren van de ‘schoolstraat’ tijdig en schriftelijk communiceren met 
de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten. 

 


