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3 GOEDKEUREN VAN EEN POLITIEREGLEMENT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN KISS-AND-RIDE-ZONE TER 
HOOGTE VAN DE GEMEENTESCHOOL VAN NUKERKE 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, 

BEVOEGHEID 

Art. 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij wet van 5 mei 2014. 

JURIDISCHE GRONDSLAG 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij wet van 5 mei 2014. 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 25 april 2014. 

Het 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. 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst gewijzigd bij besluit van 30 oktober 2015. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit 
van 21 juli 2014. 

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

MOTIVERING 

De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede 
politie, meer bepaald betreffende de openbare veiligheid. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een aanvullend politiereglement goed te 
keuren waarin volgende maatregelen worden genomen: 

- Plaatsen van 2 neerklapbare paaltjes ter hoogte van de schoolpoort.

- Kiss-and-Ride-zone invoeren over de rest van de strook voor de school.

- Plaatsen van ezelsruggen op de strook van de Kiss-and-Ride-zone zodat men verplicht wordt in de
langsrichting te stationeren zodat de kinderen veilig uit de wagen kunnen stappen en zich naar de
schoolpoort kunnen begeven.



- Voorzien in een parkeerverbod over de volledige breedte van het perceel van de woning Holandstraat
nr. 20 tot aan de school, uitgezonderd voor de schoolbus en leveranciers. Het parkeerverbod wordt
beperkt van 8 tot 9 uur en van 15.15 tot 16.15 uur (op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur en op vrijdag
van 14.30 tot 15.30 uur in plaats van 15.15 tot 16.15 uur). Tijdens schoolvakanties geldt geen
parkeerverbod.

De voorgestelde maatregelen werden - na advies van de politie - voorgelegd aan de directie. Ook feedback 
van ouders en schoolbestuur werd in acht genomen. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het aanvullend verkeersreglement voor het instellen van een Kiss-and-ride-zone ter hoogte 
van de gemeenteschool van Nukerke wordt goedgekeurd. Hierbij worden volgende 
maatregelen genomen: 

- Plaatsen van 2 neerklapbare paaltjes ter hoogte van de schoolpoort.

- Kiss-and-Ride-zone invoeren over de rest van de strook voor de school.

- Plaatsen van ezelsruggen op de strook van de Kiss-and-Ride-zone zodat men verplicht
wordt in de langsrichting te stationeren zodat de kinderen veilig uit de wagen kunnen
stappen en zich naar de schoolpoort kunnen begeven.

- Voorzien in een parkeerverbod over de volledige breedte van het perceel van de woning
Holandstraat nr. 20 tot aan de school, uitgezonderd voor de schoolbus en leveranciers.
Heb parkeerverbod wordt beperkt van 8 tot 9 uur en van 15.15 tot 16.15 uur (op
woensdag van 10.30 tot 11.30 uur en op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur in plaats van
15.15 tot 16.15 uur). Tijdens schoolvakanties geldt geen parkeerverbod.

Art. 2: De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de 
wet betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 3: Deze verordening treedt in werking met onmiddellijke ingang. 

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De gemeentesecretaris, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op 4 januari 2016 
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