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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Gemeente Rotselaar

Zitting van 12 september 2022

Aanwezig: Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
Hilde Mariën, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: An Craninckx, algemeen directeur,

23. Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - proef veilige schoolomgeving VBS De
Klinker - tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Torenhoflaan nummers 3 en 5

Feiten en context
o ln het kader van het MJP wil VBS De Klinker samen met de gemeente werken aan het

verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Hierbij ziet de school na een
bevraging bij ouders en leerlingen zeker kansen voor meer verplaatsingen te voet en met de
fiets en ook kansen voor het beperken van het aantal parkeerplaatsen in de schoolomgeving.

o De belangrijksteaandachtspunten:
o veiligheid voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de parking op kruispunt van

Toren hoflaan met Torenstraat;
o veiligheid voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de doorsteek in Sint-

Pietersstraat;
o Het stimuleren van duuzame verplaatsingen door het parkeren voor leerkrachten

gedeeltelijk weg te duwen van de school.
o ln dit kader stelt de school voor om een proefproject te starten in de Week van de Mobiliteit op

Strapdag, vrijdag 16 september tot aan de herfstuakantie op vrijdag 28 oktober 2022. Dit
proefproject omvat:

o het tijdelijk opheffen van de parkeerplaatsen gelegen aan de Torenhoflaan:
r 9 dwarse parkeerplaatsen
r 15 meter langsparkeerplaatsen (3plaatsen) ter hoogte van woning nummer 3

en 5.
o het inrichten van de vrijgekomen ruimte in te nemen voor tijdelijke fietsenstallingen

(momenteel wordt daarvoor ruimte ingenomen op de speelplaats. Ook in andere
scholen in Vlaanderen wordt openbare ruimte ingenomen voor fietsparkeren. ln het
voorbeeld van de Ark in Kessel-Lo gaat het zelfs over permanente fietsenstallingen.

o Het inrichten van de vrijgekomen ruimte om ouders en kinderen te ontvangen voor de
schoolstart en aangename wachtruimte te voozien aan het schooleinde. Mogelijke
ideeën: zitbanken, groenaanleg, ruimte die uitnodigt tot verblijven.

o De twee parkeerplaatsen aan de glasbollen blijven behouden.
o De 4 plaatsen aan de Torenstraat blijven behouden.
o De school plant ook op eigen terrein aan de school parkeerplaatsen, vooral gebruikt door

leerkrachten te schrappen. Ook leerkrachten zullen dan wat verder moeten parkeren. Laden
en lossen voor de deur kan steeds.

o Eenmaal het weer minder warm wordt (Herfstvakantie) kan bekeken worden of de tijdelijke
fietsenstallingen opgeheven worden. Of na evaluatie langer te behouden.

Juridische gronden
o Artikelen 130bis, 133, 134,51 en 135 van de nieuwe gemeentewet.
o Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het Koninklijk besluit van

í6 maart 1968.
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o Koninklijk besluit van I december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer.

o Ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsi n gsvoonrvaarden voor de verkeersteken s.

o Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

o Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester maakt de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester
en schepenen bekend via de webtoepassing van de gemeente.

o Artikel2SS van het decreet over het lokaal bestuur
De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan,
tenzijanders bepaald.

Argumentatie
o Voor de veiligheid van de weggebruikers, de bewoners en de wegenwerkers is het nodig de

gepaste verkeersmaatregelen te treffen.
o Om de proefopstelling praktisch te organiseren, zal de verkeersregeling al ingaan van

donderdagmiddag en pas opgeheven worden aan het einde van de herfstvakantie.

Besluit
Eenparig
Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in het kader van een proef om de
schoolomgeving van VBS De Klinker veiliger te maken volgende maatregel te nemen:
Van donderdag 1 5 september 2022 vanaf 13:00uur tot en met vrijdag 4 november 2022 om 13:00uur
in Torenhoflaan ter hoogte van huisnummers 3 en 5:

o is het verboden stil te staan en te parkeren;
o is dit deel van de straat verboden is voor alle bestuurders, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Deze verkeersregelin g wordt gesignaleerd door aangepaste wettelijke signalisatie.
Artikel2:
Deze verkeersregeling treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.
Artikel 3:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden.

Opgemaakt op 13 september 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester
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