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Aanwezig

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - heropstart scholen na
corona
De burgemeester

Feiten en context
Vanaf 15 mei 2020 gaan de fysieke lessen voor de helft van de leerlingen opnieuw van start
in alle scholen van De Pinte, Op 18 mei 2020 zal ook de bedrijfswereld grotendeels terug
heropstarten. Dit betekent dat het aantal leerlingen in de noodopvang in de scholen ook zal
toenemen,
De scholen hebben verschiJlende maatregelen genomen om tijdens de lessen en in de opvang
de afstand tussen leerlingen te kunnen bewaken en het aantal contacten tot een minimum te
beperken. Zo werden de klassen opgesplitst in twee, de lessenaars uit elkaar gehaald en
zullen de leerlingen in afwisselende groepen speeltijd en middagpauze hebben.

Het begin- en einduur van de school is een belangrijk moment om de sociale
afstandsmaatregelen te laten respecteren. Dan worden de leerlingen immers allemaal op
hetzelfde moment afgezet of opgehaald door de ouders en dienen zij door dezelfde ingang de
school te betreden of te verlaten,

Hogere regelgeving
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Wet van 16 maaft 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluitvan ll oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid a rtikel 4
Omzendbrief MOB/2O09/01 van 3 april 2009
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Motivering
Gezien de scholen willen vermijden dat ouders de school betreden en gezien de beperkte

openbare ruimte voor de schoolpoorlen, hebben de scholen en het college van burgemeester
en schepenen gezamenlijk besloten om ter hoogte van één toegang per school een
veiligheidszone te maken waarin ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen zonder de
sociale afstandsmaatregelen te overtreden. Om dit mogelijk te maken zal het gemobiliseerd
verkeerd in deze zone, die u per school op de ommezijde van deze brief vindt, uit de zone
geweerd worden.

Besluit:

Aftikel

1.

ter hoogte van volgende scholen:
De Boomhut: de Memlinglaan tussen de Breughellaan en Memlinglaan 5
De Gemeentelijke basisschool: tussen de parking van het OCP en deze van de Okay
De Vrije Basisschool De Pinte: tussen het gemeenteplein en de Koning Leopoldlaan

Er wordt een autovrije zone voorzien
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De Kleine Prins: de beide parkingen voor de schoolingang worden afgezet
De Vrije Basisschool Zevergem: tussen de Bomstraat en het Kerkdreefken.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste
verkeerssignalisatie: een nadar of hek dat voorzien is van 2 rood-witte horizontale balken en
het verkeersbord C3 (= verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder).
Deze maatregel is overal van toepassing tussen tussen 7.45 uur en 9 uur 's ochtends en
15.15 uur en 16.15 uur's avonds. Op woensdag wordt de maatregel toegepast tussen 11 uur
en 12.30 uur. De maatregel gaat in op 15 mei 2020 en duurt tot en met 20 mei 2020.

AÉikel

2.
Op volgende kruispunten worden de weggebruikers gewaarschuwd over de afgesloten straat
door een aangepaste verkeerssignalisatie: een nadar of hek met het verkeersbord C3 met

onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer":
¡ Baron de Gieylaan - Koning Albertlaan
. Veldstraat - Molenstraat
o Pont-Noord - Molenstraat
o Pont-Noord - 't Wijngaardeke
Er worden omleidingen voorzien via de Koning Albertlaan - Koning Leopoldlaan en via de
Molenstraat.

Artikel 3.
Op het pleintje voor de kerk te Dorp Zevergem wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, Deze
maatregel wordt gesignaleerd met de borden F19 en Cl en is van kracht van 15 mei 2020 tot

en met 20 mei 2020.

AÊikel 4.
Op het pleintje voor de kerk te Dorp Zevergem wordt een parkeerverbod ingevoerd.
Deze maatregel is overal van toepassing tussen tussen 7.45 uur en 9 uur 's ochtends en
15.15 uur en 16.15 uur's avonds. Op woensdag wordt de maatregel toegepast tussen 11 uur
en 12.30 uur. De maatregel gaat in op 15 mei 2020 en duurt tot en met 20 mei 2020.
De verkeersborden E3 (= stilstaan en parkeren verboden) zullen minstens 24 uur op
voorhand door de dienst Grondzaken geplaatst worden.

Aftikel 5.
De dienst Grondzaken van De Pinte zal ervoor zorgen dat de nodige verkeersborden en
nadars ter plaatse zijn. De signalisatie zal door de scholen stipt worden aangebracht en
verwijderd worden.

A¡tikel 6.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
. Aanvrager/inrichter
. Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
o Wijkpolitiegemeentehuis
. Parket van de Procureur des Konings
¡ Dienst 101
¡ Brandweer Gent
. Dienst IOO/LLZ
o Dienst Grondzaken De Pinte
. Dienst Vrije Tijd De Pinte
. Communicatieambtenaar
¡ De Lijn Oost-Vlaanderen
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Namens de burgemeester

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Vincent Van Peteghem
Burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, L5/O5/2O2O

hals
een directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Vincent
Peteghem
Burgemeester

3/3

