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Goedkeuring te hechten aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake de zone 30 schoolomgevingen op het grondgebied van de stad Turnhout
Samenvatting
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de “zone 30
schoolomgevingen” wordt gewijzigd naar aanleiding van de omvorming van een dynamische zone 30 naar een
vaste zone 30 in de omgeving van de Koningin Astridlaan en de aanduiding van een schoolomgeving in de
Lokerenstraat.
Motivering
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad hechtte in zitting van 31 maart 2014 goedkeuring aan het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de “zone 30 schoolomgevingen” op grondgebied van
de stad Turnhout.
Het college van burgemeester en schepenen hechtte in zitting van 1 augustus 2013 principieel goedkeuring aan de
invoering van een zone 30 schoolomgeving in de omgeving van Thomas More.
Het college van burgemeester en schepenen hechtte in zitting van 7 augustus 2014 goedkeuring aan de
voorgestelde aanpassing aan de verkeerssignalisatie in de Koningin Astridlaan naar aanleiding van de
rioleringswerken en herinrichting van de straat.
Feiten en context
Bij het vorige (brede, rechte) wegprofiel van de Koningin Astridlaan werd er overwogen om een variabele zone 30 te
voorzien bij de schoolomgeving. Aangezien het nieuwe wegenisontwerp volledig is afgestemd op de aanwezigheid
van de schoolomgeving(en) kan er een permanente zone 30 aangebracht worden in de omgeving van de Koningin
Astridlaan.
Sinds de bouw van de nieuwe campus Thomas More, kan Campus Blairon en een deel van de Lokerenstraat
afgebakend worden als een zone 30 schoolomgeving.
Juridische grond
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart
1968.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald.
- Ministerieel rondschrijven van 14 mei 2002 betreffende de toepassing van de maximum
snelheidsbeperking van 30km/u in de schoolomgeving.
- Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

-

Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en de 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 de bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over
het wegverkeer.

Argumentatie
Het bestaande aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
inzake de “zone 30 schoolomgevingen” moet aangepast en aangevuld worden met de vaste zone 30 in de
omgeving van de Koningin Astridlaan en in de Lokerenstraat en Campus Blairon.
Besluit
De gemeenteraad van de stad Turnhout besluit goedkeuring te hechten aan het hierna volgend aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de aanduiding van de
“zone 30 schoolomgevingen”.
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2014 en eveneens alle voorgaande beslissingen inzake de
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de “zone 30
schoolomgevingen” worden opgeheven.
Artikel 2
Een permanente “zone 30 schoolomgeving” wordt ingericht op de volgende plaatsen en aangeduid met
verkeersborden F4a/A23 (begin zone) en F4b (einde zone):
 Schoolomgeving Schorvoort: Schorvoortstraat – De Bremt – Schorvoortberg.
 Schoolomgeving Parkwijk: Parkring vanaf kruispunt Steenweg op Tielen.
 Speelkaartenstraat: vanaf kruispunt met R13 (Kempenlaan) tot aan de fiets- en voetgangersdoorgang
verkaveling Eyssels (Schoppen, Ruiten, Harten, Klaveren, Jokerstraat) dat reeds een zone 30 is.
 Schoolomgeving Fonteinstraat: links en rechts van de schooluitgangen.
 Schoolomgeving Jubileumlaan – Goedendagstraat – Hogestraat: deel Hogestraat, deel Meuletiende,
Goedendagstraat, Jubileumlaan.
 Schoolomgeving Jozef Simonslaan – Klaproosstraat: deel Jozef Simonslaan en Klaproosstraat.
 Schoolomgeving Zandstraat: weggedeelte Zandstraat tussen Kadasterstraat en kruispunt Onze Lieve
Vrouwstraat met Tuinstraat en de Peter Benoitstraat.
 Schoolomgeving Tramstraat: Onze Lieve Vrouwstraat tussen de Merodelei en de Tramstraat, Tramstraat
vanaf kruispunt met Gildenstraat, Lodewijk de Koninckstraat, deel Robsonplein tussen kruispunt Guido
Gezellestraat en Tramstraat.
 Schoolomgeving Pieter De Nefstraat – Beekstraat: Pieter De Nefstraat, Beekstraat, Sint Jozefstraat
tussen Beekstraat en begin woonerf, deel Veldstraat vanaf begin speelplein tot kruispunt Beekstraat, deel
Druivenstraat tussen de inritten van beide parkinggedeelten Muylenberg.
 Schoolomgeving Baron Frans du Fourstraat- Nijverheidstraat: Baron Frans du Fourstraat,
Nijverheidstraat.
 Schoolomgeving Begijnendreef – Kasteeldreef: Begijnendreef tussen Meirstraat en Kasteeldreef,
Kasteeldreef, Wezenstraat vanaf hoofdingang gevangenis tot Kasteeldreef, westelijke en oostelijke kant
Kasteelplein, Kasteelstraat.
 Schoolomgeving Boomgaardstraat – Oranjemolenstraat – Tijl- en Nelestraat: Tijl- en Nelestraat vanaf
kruispunt met Maasstraat tot aan het kruispunt met Jef van Heupenstraat, Boomgaardstraat vanaf
kruispunt Jef Van Heupenstraat tot tegenover pand nr. 43, Boomgaardstraat vanaf pand nr. 40 tot de
aansluiting met de Oranjemolenstraat tegenover pand nr. 10 tot het kruispunt met de Neerhofstraat;
 Schoolomgeving Begijnenstraat: Begijnenstraat volledig.
 Schoolomgeving Patersstraat: Patersstraat vanaf de Grote Markt tot de Lindekensstraat.
 Schoolomgeving Apostoliekenstraat – Smiskensstraat: Smiskensstraat tussen Duifhuisstraat en
Eigenaarsstraat, Eigenaarsstraat vanaf pand nr. 62/64 tot kruispunt met Graatakker.

 Schoolomgeving Collegestraat – Koningin Astridlaan – Hertoginstraat – Oude Beersebaan: Oude
Beersebaan volledig, Hertoginstraat vanaf pand nr. 110/112 tot kruispunt met de Koningin Astridlaan,
Koningin Astridlaan volledig, Jef Peetersstraat volledig, Collegestraat volledig.
 Schoolomgeving Campus Blairon: Lokerenstraat tussen Verbindingstraat en Boomstraat en Campus
Blairon tussen de aansluiting met de Lokerenstraat en de parking achteraan de straat.
Artikel 3
Een “zone 30 schoolomgeving” wordt ingericht op volgende plaatsen en aangeduid met variabele verkeersborden
F4a (begin zone) met vaste verkeersborden A23 en F4b (einde zone):
 Schoolomgeving Zevendonk: Kapelweg van rotonde tot aan verbindingsweg met het voetpad/fietspad
naar de Vlasgarenstraat.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
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