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Afwezig:

11. GOEDKEURING WIJZIGING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT ZONE 30 IN ALLE 
SCHOOLOMGEVINGEN

Feiten en context

Naar aanleiding van een gunstig advies van agentschap wegen en verkeer dd. 9 december 2020 
afkomstig van Districtchef Van der Haegen Bart, om de zone 30 rond de vrije basisschool te Schorisse uit 
te breiden tot op de gewestweg, dient het verkeersreglement “zone 30 in alle schoolomgevingen” te 
worden aangepast. De zone 30 is op vandaag enkel opgenomen voor de Essestraat vanaf de 
Zottegemstraat tot aan de grens met Horebeke.   

Het politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 28 januari 2003, wordt als volgt gewijzigd; 

Er wordt voorgesteld om artikel 1 van voormeld besluit te wijzigingen:

Huidig artikel:

Art. 1 - Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 

- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin de Schoolstraat en een deel van de 
Kolpaartstraat wordt opgenomen.

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

Voorstel nieuw artikel:

Art. 1 - Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 



- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen alsook een gedeelte van de Zottegemstraat over de afstand 
van huisnummer 22 tot en met nummer 24.

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin een deel van de Kolpaartstraat wordt 
opgenomen. De Schoolstraat blijft verkeersvrij. 

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

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

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

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.

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

Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2003 houdende het invoeren van zones 30 in alle 
schoolomgevingen (Etikhoveplein, Puttene, Glorieuxstraat, Holandstraat, Dieriksstraat, Kolpaartstraat, 
Schoolstraat, Essestraat). 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Naar aanleiding van een gunstig advies van agentschap wegen en verkeer dd. 9 december 2020 
afkomstig van Districtchef Van der Haegen Bart, om de zone 30 rond de vrije basisschool te Schorisse uit 
te breiden tot op de gewestweg, dient het verkeersreglement “zone 30 in alle schoolomgevingen” te 
worden aangepast.

Artikel 2
Artikel 1 van het aanvullend reglement “zones 30 in alle schoolomgevingen (Etikhoveplein, Puttene, 
Glorieuxstraat, Holandstraat, Dieriksstraat, Kolpaartstraat, Schoolstraat, Essestraat)” wordt aangepast 
als volgt;

Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 



- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen alsook een gedeelte van de Zottegemstraat over de afstand 
van huisnummer 22 tot en met nummer 24.

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin een deel van de Kolpaartstraat wordt 
opgenomen. De Schoolstraat blijft verkeersvrij.

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

De Zonale snelheid 30 schoolomgeving wordt aangeduid met de verkeersborden F4a, F4b en onderbord 
A23. 

Artikel 3
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet 
betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.
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