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Feiten en context
Op 1 september 2020 zijn de scholen weer grotendeels opgestaft. Hierdoor nam ook de
drukte in de schoolomgeving t'rjdens het begin- en einduur van de school weer toe. Om
tegemoet te komen aan de noden van de scholen en om de sociale afstandsmaatregelen te
kunnen handhaven bij de ouders die hun kinderen van en naar school brengen, werd er in het
voorjaar reeds een autoluwe schoolomgeving ingevoerd. Na een evaluatie met de ouders van
de leerlingen, de directie van de scholen en de omwonenden en handelaars uit de omgeving,
werd er besloten de autoluwe zones te verlengen. Er werden hierb'rj wel een aantal
aanpassingen gedaan.
De schoolstraten zullen na de winter 2021 opnieuw geëvalueerd worden.
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Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
KB van 16 maart 1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 me¡ ZOO8 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteke¡s, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2OI4, 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 artikel 4
Omzendbrief MOB{2O09/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen

.

Besluit van de burgemeester van 7 september 2O2O betreffende de autoluwe
schoolomgeving

Adviezen

.

De politie geeft gunstig advies op het signalisatieplan

Motivering
Aangezien er voor dit evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het
noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebr:uikers

Besluit:
AÉikel 1.

Voor de Vr'rje Basisschool De Pinte zal de Baron de Gieylaan worden afgesloten ter hoogte van
de middenste parking van het gemeenteplein tot na het zebrapad ter hoogte van de
schoolpoort, De maatregel zal worden toegepast tussen I uur en 8.30 uur 's ochtends en
15.45 uur en 16.30 uur's avonds, op woensdag tussen 11 uur en 11,30 uur en op vrijdag
tussen 15 uur en 15.30 uur.
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Voor de Vrije Basisschool Zevergem zal ter hoogte van de schoolpoorten de straat worden
afgesloten en is er een omleiding via de Molenstraat. De maatregel wordt toegepast op basis
van de schooluren:
Maandag: 8.40 uur - 9 uur 15.45 uur - 16 uur
Dinsdag: 8.20 uur - 8.40 uur 15.45 uur - 16 uur
Woensdag:8.20 uur - 8.40 uur 11.20 uur - 11.40 uur
Donderdag: 8.20 uur - 8,40 uur 15.45 uur - 16 uur
Vrijdag: 8.20 uur - 8.40 uur 15.20 uur - 15.40 uur
Er werd rekening gehouden met de doorgang van De Lijn. Het afsluiten van de straat zal
steeds gebeuren na of voor het passeren van de bus.

Artikel 2.
De maatregelen hiervoor zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een
aangepaste verkeerssignalisatie nl. 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) met vermelding van de uren tijdens dewelke de straat als autovrije straat wordt
ingericht. Deze nadars zullen geplaatst worden volgens de bijhorende signalisatieplannen.

Artikel 3.
De nodige signalisatie zal door de inrichters van de autovrije straat stipt worden aangebracht
en verwijderd.
De dienst Openbare Infrastructuur van De Pinte zal ervoor zorgen dat de nadars ter plaatse
zijn.

Artikel 4.
Voor de Vrije Basisschool De Pinte wordt er een omleiding voorzien via de Koning Albertlaan Koning Leopoldlaan en vice versa. Voor de Vrije Basisschool Zevergem wordt er een omleiding
voorzien via de Molenstraat.

Artikel 5.
Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan
¡ Aanvrager/inrichter
. Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
. Wijkpolitiegemeentehuis
. Parket van de Procureur des Konings
. Dienst 101
¡ Brandweer Gent
. De Lijn Oost-Vlaanderen
. Dienðt too/Lt2
. Dienst Grondzaken De Pinte
¡ Dienst Vrije Tijd De Pinte
. Communicatieambtenaar
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