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AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN 
VAN EEN ‘SCHOOLSTRAAT’ IN EEN GEDEELTE VAN DE RHIJNWEG. 

 
De gemeenteraad van Hechtel-Eksel 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikelen 119, 119bis, 134§1 en 135§2 5°; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, 186 en 187; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de 

plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief van 3 april 2009 van de Vlaams minister van Mobiliteit betreffende de gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het tijdelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende een proefopstelling 

voor het invoeren van een schoolstraat in een gedeelte van de Rhijnweg , zoals goedgekeurd door het College 

van burgemeester en schepenen op 25 augustus 2017; 

Overwegende dat deze situatie als positief ervaren werd door zowel de ouders, het schoolbestuur, de kinderen 

alsook de gemachtigde opzichters en de verkeersveiligheid in deze zone aanzienlijk verbeterd wordt door deze 

situatie; 

Gelet dat het hierdoor, in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, noodzakelijk is speciale 

maatregelen te treffen inzake verkeer; 

Gehoord het verslag van de voorzitter; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging : met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit  

 
Artikel 1  In een gedeelte van de Rhijnweg (vanaf de kerk tot de Kamperbaan) wordt eenrichtingsverkeer, 

uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A,  ingevoerd. De verplichte rijrichting loopt van de 12-
septemberstraat richting de Kamperbaan. Dit zal aan de weggebruikers kenbaar gemaakt worden door middel 
van het verkeersbord F19 met onderbord M18 ter hoogte van de kerk in de Rhijnweg en het verkeersbord C1 
met onderbord M12 ter hoogte van het kruispunt Kamperbaan – Rhijnweg en het verbindingsgedeelte Rhijnweg 
– Rhijnweg. 
 
Artikel 2 Het gedeelte van de Rhijnweg gelegen tussen de Kamperbaan en de fietsenrekken van de school zal 

doodlopend worden. Dit zal de weggebruikers kenbaar gemaakt worden door middel van een fysieke 
afbakening en het verkeersbord F45b. 
 
Artikel 3 In een gedeelte van de Rhijnweg, vanaf de kerk tot aan het kruispunt Rhijnweg – Kamperbaan, zal er 

een “schoolstraat” ingevoerd worden. De toegang wordt verboden voor gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde 
tijdstippen. Deze maatregel geldt niet voor bewoners.  
 
Deze maatregel geldt enkel op schooldagen tussen volgende uren: 

 Maandag 08.00u – 09.00u  en   14.40u – 15.40u 
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 Dinsdag  08.00u – 09.00u  en   14.40u – 15.40u 

 Woensdag 08.00u – 09.00u  en  11.35u – 12.35u 

 Donderdag 08.00u – 09.00u  en  14.40u – 15.40u 

 Vrijdag  08.00u – 09.00u  en   14.40u – 15.40u 
 
Deze bepaling wordt aan de weggebruikers kenbaar gemaakt door middel van verkeersbord C3, met onderbord 
M12 en onderborden Type III en Type V, geplaatst bij een fysieke wegafsluiting ter hoogte van de kerk in de 
Rhijnweg. 
 
Artikel 4 De inbreuken op de beschikkingen van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen. 

 
Artikel 5 Dit reglement wordt overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, 

Departement Mobiliteit en Openbare werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan, 20 bus 2 te 1000 

Brussel. 

Artikel 6 Er wordt een afschrift van dit reglement ter kennisgeving overgemaakt aan de deputatie van de 

Provincieraad, de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de Griffie van de Politierechtbank. 

Artikel 7 Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

Artikel 8 Dit reglement treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan. 

 

 
 
Namens de gemeenteraad 
 
Aanwezig: 
 
Dalemans J. - Voorzitter 
Lijnen N., Truyens R., Martens T., Snoeckx J., Vangenechten  J. - Schepen 
Snoekx M., De Pachter M., Saenen S., Vanderheyden F., Van Dyck M., Linten G., Schurmans L., Feyen J., 
Fransen R., Jannis D., Kerkhofs  J. - Raadsleden 
Kenis Kristel - Algemeen directeur wnd. 
 
Beslist in openbare vergadering 
Hechtel-Eksel, 2018-07-17 
 
Algemeen directeur wnd.       Voorzitter 
Kenis Kristel        Dalemans J. 
 
 
 
 

 
 

 
 


