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college van burgemeester en schepenen
Zitting van 12 februari 2021
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Stadsontwikkeling

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer 
Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer 
Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Annick De Ridder, schepen

237 2021_CBS_01300 Tijdelijke schoolstraten.  Proefopstelling. Maatregel in 
het kader van COVID-19 pandemie  - Aanpassing 
verkeerssignalisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De stad Antwerpen telt momenteel 18 reguliere schoolstraten.

Naar aanleiding van de (gedeeltelijke) heropening van de scholen tijdens de COVID-19 pandemie in het 
voorjaar van 2020, werd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) in samenspraak met 
'Onderwijsnetwerk Antwerpen' en de lokale politie een versnelde procedure uitgetekend voor de invoering van 
schoolstraten. 

Op basis van de risico-evaluatie kan de preventieadviseur van de school een aanvraag voor een schoolstraat 
indienen als blijkt dat er onvoldoende ruimte is voor de schoolpoort om mensen op de vereiste afstand van 1,5 
meter van elkaar te laten wachten en toe te laten dat leerlingen en begeleiders zich veilig en met de nodige 
afstand te voet of met de fiets door de straat kunnen verplaatsen. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu de 'inrichting van 24 tijdelijke schoolstraten' 
in het kader van noodmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, als proefopstelling ter 
goedkeuring voor.

Juridische grond
 Het Ministerieel besluit van 7 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

 Codex over het welzijn op het werk;
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
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 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

Argumentatie
Procedure tijdelijke schoolstraten

De criteria die in de verkorte procedure worden gebruikt, zijn dezelfde als in de reguliere procedure:

 een schoolstraat kan enkel als er een engagement is van de school;
 alleen als de school in een ‘woonstraat’ is gevestigd (geen verbindingsweg, geen ‘rode as’, geen 

‘winkelstraat’, enzovoort; de verblijfskwaliteit staat er centraal; er is geen doorgangs-, maar 
bestemmingsverkeer);

 enkel als zich daar de schoolpoort bevindt waar leerlingen gebruik van maken;
 enkel als er geen openbaar vervoer door de straat komt;
 enkel als er geen verkeershinder wordt veroorzaakt in de omliggende straten;
 enkel als andere (openbare) functies (bijvoorbeeld woonzorg- of dienstencentrum, enzovoort) geen 

hinder ondervinden. 

Op het veiligheidsoverleg van de gemeentelijke crisiscel werd op 8 september 2020 bevestigd dat de 
maatregelen die ouders aan de schoolpoorten ruimte geven (parkeerverbod en schoolstraten), waar nodig en 
mogelijk, maximaal en zo snel mogelijk moeten worden ingezet.

Locaties tijdelijke schoolstraten

Bij de heropening van de scholen in juni 2020 en bij de start van het nieuwe schooljaar (2020 – 2021) werden 
op onderstaande locaties tijdelijke schoolstraten ingericht:  

SCHOOL STRAAT of STRAATSEGMENT DISTRICT

Stedelijke basisschool Het Atelier Duinstraat, tussen Lange Zavelstraat en Lange 
Beeldekensstraat Antwerpen

Stedelijke kleuterschool De Musjes Korte Scholierstraat Antwerpen

Stedelijk Lyceum Cadix Kempisch Dok – Westkaai, tussen Rigastraat en 
Cadixstraat Antwerpen

Basisschool De Tandem Louis Straussstraat, tussen parking voor kerk en 
Volhardingstraat Antwerpen

Basisschool ’t Vliegerke Fort-III-straat, tussen Borsbeeksestraat en 
Langbaanvelden Deurne

Stedelijke basisschool Willem Tell Kruisboogstraat, tussen Handboogstraat ter hoogte van 
nr. 41 en de Kruisboogstraat ter hoogte van nr 29 Ekeren

Freinetschool De Pluim Pauwenlaan, ter hoogte van de schoolpoort (van de 
Oudstrijderslaan tot de Krijgsbaan) Hoboken

Vrije basisschool St.-Ludgardis Rerum Novarumlaan, tussen De Biezen en de 
Tangehoefstraat Merksem

St.-Ursula St-Camillusstraat, tussen de Kerkhofstraat en de St-
Sebastiaanstraat Wilrijk
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Vrije Basisschool Rudolf Steiner - Hibernia Scheldestraat, tussen Volkstraat en Graaf van 
Egmondstraat Antwerpen

Ignatiaanse scholen Antwerpen Louiza-Marialei, zijde school (onpare nummers) Antwerpen

Steinerschool Lamorinièrestraat, tussen Haringrodestraat en Albert 
Grisarstraat Antwerpen

K’do Plaatsnijderstraat, tussen de Bouwmeestersstraat en de 
Schildersstraat Antwerpen

Basisschool De Ark Pastoor Pauwelsplein Wilrijk
Vrije basisschool ’t Spoor Demerstraat Antwerpen

De Bever Bevernagelei, tussen Van Cortbeemdenlei en Van 
Amsterstraat Deurne

Basisschool Leopold III Mellinetplein, zijde onpare nummers, van nr 19 tot nr 11 Berchem
Het Hinkelpad (basisschool) Geluwestraat Berchem

O.L.V. Pulhof Lysenstraat + segment Strijdhoflaan ter hoogte van de 
Ruytenburgstraat Berchem

Floraschool Linnaeusstraat Borgerhout
Basisschool 3Hoek Blarenstraat Ekeren

Parkschool Ieperman (basisschool) Kerkelei, tussen Steytelincklei en in-/uitgang van parking 
zwembad Ieperman Wilrijk

Basisschool St-Jan Berchmansscollege Jodenstraat Antwerpen

De Boomhut Ramskapellestraat, tussen Diksmuidelaan en 
Ramskapellestraat ter hoogte van nr 179 Berchem

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Artikel 1
Het college bekrachtigt de proefopstelling 'invoering 24  tijdelijke schoolstraten' goed in functie van 
noodmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie:

SCHOOL STRAAT of STRAATSEGMENT DISTRICT

Stedelijke basisschool Het Atelier Duinstraat, tussen Lange Zavelstraat en Lange 
Beeldekensstraat Antwerpen

Stedelijke kleuterschool De Musjes Korte Scholierstraat Antwerpen

Stedelijk Lyceum Cadix Kempisch Dok – Westkaai, tussen Rigastraat en 
Cadixstraat Antwerpen

Basisschool De Tandem Louis Straussstraat, tussen parking voor kerk en 
Volhardingstraat Antwerpen

Basisschool ’t Vliegerke Fort-III-straat, tussen Borsbeeksestraat en 
Langbaanvelden Deurne

Stedelijke basisschool Willem Tell Kruisboogstraat, tussen Handboogstraat ter hoogte 
van nr. 41 en de Kruisboogstraat ter hoogte van nr 29 Ekeren
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Freinetschool De Pluim Pauwenlaan, ter hoogte van de schoolpoort (van de 
Oudstrijderslaan tot de Krijgsbaan) Hoboken

Vrije basisschool St.-Ludgardis Rerum Novarumlaan, tussen De Biezen en de 
Tangehoefstraat Merksem

St.-Ursula St-Camillusstraat, tussen de Kerkhofstraat en de St-
Sebastiaanstraat Wilrijk

Vrije Basisschool Rudolf Steiner - Hibernia Scheldestraat, tussen Volkstraat en Graaf van 
Egmondstraat Antwerpen

Ignatiaanse scholen Antwerpen Louiza-Marialei, zijde school (onpare nummers) Antwerpen

Steinerschool Lamorinièrestraat, tussen Haringrodestraat en Albert 
Grisarstraat Antwerpen

K’do Plaatsnijderstraat, tussen de Bouwmeestersstraat en 
de Schildersstraat Antwerpen

Basisschool De Ark Pastoor Pauwelsplein Wilrijk
Vrije basisschool ’t Spoor Demerstraat Antwerpen

De Bever Bevernagelei, tussen Van Cortbeemdenlei en Van 
Amsterstraat Deurne

Basisschool Leopold III Mellinetplein, zijde onpare nummers, van nr 19 tot nr 
11 Berchem

Het Hinkelpad (basisschool) Geluwestraat Berchem

O.L.V. Pulhof Lysenstraat + segment Strijdhoflaan ter hoogte van 
de Ruytenburgstraat Berchem

Floraschool Linnaeusstraat Borgerhout
Basisschool 3Hoek Blarenstraat Ekeren

Parkschool Ieperman (basisschool) Kerkelei, tussen Steytelincklei en in-/uitgang van 
parking zwembad Ieperman Wilrijk

Basisschool St-Jan Berchmansscollege Jodenstraat Antwerpen

De Boomhut Ramskapellestraat, tussen Diksmuidelaan en 
Ramskapellestraat ter hoogte van nr 179 Berchem

Artikel 2
Het college beslist dat de tijdelijke schoolstraten als maatregel ter bestrijding van de COVID-19 
pandemie van kracht blijven zolang de gezondheidstoestand inzake COVID-19 dit vereist en gepaard 
gaat met regels of richtlijnen die voldoende spreiding aan de schoolpoorten vereisen.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Actualiseren lijst van tijdelijke schoolstraten op 
www.antwerpen.be

TV/Onderwijs

Communicatie onderhouden met de betrokken 
scholen

SW/Mobiliteit Procedure voor tijdelijke schoolstraten toepassen 
op vraag van de preventieadviseurs van de scholen
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Dienst Taak
Advies verstrekken in verband met verkeersveilige 
schoolomgevingen
Informeren van betrokken bedrijfseenheden 
Maatschappelijke Veiligheid en Stadsbeheer
Contacteren buurtregisseur en 
communicatiemedewerkers van het district voor 
verdere opvolging
Advies verstrekken in verband met verkeersveilige 
schoolomgevingen

LP/Openbare Orde

LP/ 
Verkeersveiligheidsaudit 
& -advies

Materiële ondersteuning bieden en gepaste 
verkeerssignalisatie voorzien na toepassing van de 
goedgekeurde maatregel

SW/Mobiliteit, 
TV/Onderwijs en LP

In samenspraak de proefopstelling tussentijds 
evalueren 

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Flow_COVID_maatregelen.pdf


