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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de
Hoveniersstraat naar aanleiding van de voorziening van een zebrapad ter hoogte van de schoolingang van
de Michaëlschool
Samenvatting
Het opheffen enerzijds en vernieuwen anderzijds van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en
het gebruik van de openbare weg inzake de Hoveniersstraat naar aanleiding van de voorziening van een zebrapad
ter hoogte van de wegversmalling aan de schooltoegang.
Motivering
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft in zitting van 22 december 2003 goedkeuring gehecht aan een aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de parkeerregeling in de Jubileumlaan en
Hoveniersstraat.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 februari 2014 goedkeuring gehecht aan de
voorziening van een zebrapad in de schoolomgeving Hoveniersstraat ter hoogte van de wegversmalling aan de
schoolingang van de Michaëlschool.
Feiten en context
Het schoolgebouw van de Michaëlschool in de Hoveniersstraat is niet goed zichtbaar vanaf de straat. De plaats
waar de schoolkinderen oversteken is echter wel geaccentueerd door een wegversmalling met voorrangsregeling
en een plateau. Dit is een duidelijk aandachtspunt in de straat die snelheidsremmend werkt en
oversteekbewegingen suggereert.
De kinderen die willen oversteken, kunnen zich goed zichtbaar opstellen op de voetpaduitstulping en hebben van
hieruit een goed overzicht op het aankomende verkeer. De meerwaarde van een zebrapad in deze omgeving is
minimaal.
Algemeen wordt gesteld dat het niet vereist is om nog speciale voetgangersoversteken te voorzien in een zone
waar de maximumsnelheid van 30km/u geldt. Men zou dan immers het risico lopen om het prinicipe ‘bijzondere
aandacht voor voetgangers in een zone 30’ uit te hollen. Er worden een aantal uitzonderingen toegestaan ter
hoogte van locaties waar regelmatig veel voetgangers oversteken, bijvoorbeeld in schoolomgevingen. Hierbij kan
een zebrapad dan als educatief element ondersteuning kunnen bieden voor overstekende kinderen.
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, en al zijn latere wijzigingen.
- Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
- Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens.
- Artikelen 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
- Artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Gemeentelijk reglement voor intern bestuur voor de uitreiking van een gemeentelijke parkeerkaart en
bewonerskaart van 21 december 2007, gewijzigd op 3 maart 2008, gewijzigd op 7 september 2009, gewijzigd op 30
november 2009, gewijzigd op 29 maart 2010, gewijzigd op 6 september 2010, gewijzigd op 7 november 2011,
gewijzigd op 6 februari 2012.
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen 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 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
De Hoveniersstraat is een gemeenteweg binnen de bebouwde kom.
De bestaande aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
moeten aangepast en aangevuld worden met nieuwe aanvullende reglementen met betrekking tot de aanduiding
van een zebrapad ter hoogte van de school.
Besluit
De gemeenteraad van de stad Turnhout besluit goedkeuring te hechten aan de hierna volgende aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Hoveniersstraat.
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2003 en eveneens alle voorgaande beslissingen inzake een
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de
Hoveniersstraat worden opgeheven.
Artikel 2
Het parkeren in de Hoveniersstraat wordt op geschrankte wijze uitgevoerd.
Een parkeerverbod wordt opgelegd op de volgende plaatsen:
- Langs de kant met de pare huisnummers, vertrekkende vanaf de Baron Frans du Fourstraat:
o Vanaf het kruispunt met de Baron Frans du Fourstraat tot het eerste boomvak ter hoogte van
pand nr. 22.
o Vanaf het tweede boomvak naast pand nr. 28 tot het derde boomvak.
o Vanaf het vijfde boomvak ter hoogte van pand nr. 44 tot het zesde boomvak ter hoogte van pand
nr. 54.
o Vanaf het kruispunt met de Tijl- en Nelestraat tot het kruispunt met de
Goedendagstraat-Jubileumlaan.
- Langs de kant met de onpare huisnummers, vertrekkende vanaf de Jubileumlaan:
o Vanaf het vierde boomvak ter hoogte van pand nr. 51 tot het vijfde boomvak aan pand nr. 41.
o Vanaf het zevende boomvak ter hoogte van pand nr. 31 tot het achtste boomvak.
o Vanaf het negende boomvak ter hoogte van pand nr. 21 tot het kruispunt met de Baron Frans du
Fourstraat.
Dit parkeerverbod wordt aangeduid door verkeersborden E1, aangevuld met de nodige onderborden met pijlen Xa,
Xb en Xd.
Artikel 3
De verhoogde inrichtingen worden op afstand aangeduid door het verkeersbord A14 met onderbord met
afstandsaanduiding ‘400m’. In de Goedendagstraat wordt dit bord A14 met onderbord ‘30m’ aangebracht.
Artikel 4
De voorrang van de doorgang in de wegversmallingen wordt aangeduid door de verkeersborden B19 en B21.

Artikel 5
De denkbeeldige rand van de rijbaan tussen de boomvakken wordt aangeduid conform artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 6
Een oversteekplaats voor voetgangers is aangebracht ter hoogte van de ingang van de school met nr. 53a, en dit
conform artikel 18.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg.
Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.
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