DE RIJKEKLARENSTRAAT (TUSSEN ST-KRISTOFFELSTRAAT EN VAN ARTEVELDE)
WORDT EEN SCHOOLSTRAAT
In dit opzicht wordt een verzinkbare paal geplaatst in april.
GOOD MOVE VIJFHOEK
Deze zomer, vanaf 16 augustus, wordt er een nieuw verkeersschema ingevoerd in de Vijfhoek. Dit nieuw
verkeersschema is de lokale uitvoering van Good Move, het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Meer details en informatie over de verschillende wijzigingen kan u vinden op de site:
https://www/brussel.be/goodmove

SCHOOLSTRAAT
De Stad Brussel wenst van de schoolomgeving een veilige en aangename plek te maken voor diegene die er
wonen en voor diegene die er naar school gaan. Met het invoeren van een schoolstraat in de Rijkeklarenstraat,
beperken we het autoverkeer tijdens de openings-en sluitingsuren van de schoolpoort om de schoolomgeving
zodanig te beveiligen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De schoolstraat wordt georganiseerd binnen het
gedeelte tussen de Sint-Kristoffelstraat en Van Artevelde via de plaatsing van een ibare paaltje welke het
transitverkeer zal beperken tijdens de uren van de schoolstraat. Deze paal zal in tewerkstelling gaan vanaf de
maand augustus. Door de schoolomgeving meer aangenaam te maken, wenst de Stad de actieve mobiliteit
aan te moedigen: het stappen, het trappen en het openbaar vervoer.

BARE PAAL
Voor de invoering van deze schoolstraat, zal er een automatische verzinkbare paal geplaatst worden op het
gedeelte tussen de Rijkeklarenstraat gelegen na de kruising met de Sint-Kristoffelstraat vanaf 11 april en de
werken zullen een tweetal weken duren. Dit gedeelte zal dus tijdelijk afgesloten zijn voor twee weken en
tijdelijk tweerichtingsverkeer worden vanaf Van Artevelde.

Legende: in oranje = schoolstraat, blauwe bol: verzinkbare paal

TOEGANG
De paal zal automatisch functioneren door middel van het nummerplaatherkenning (vb: spoeddiensten,
netheidsdienst, eigenaars van garages). De auto’s die in de straat of in een parking geparkeerd zijn kunnen
zonder probleem de straat verlaten tijdens de uren van de schoolstraat. Ook zullen de bewoners voortdurend
de mogelijkheid hebben om in de straat te rijden en kan er een code gegeven worden aan de leveranciers die
toegang nodig hebben tot dit gedeelte van de straat tijdens de schoolstraaturen. Voor technische redenen zal
de verzinkbare paal niet meteen operationeel zijn. Wanneer de exacte datum van de in tewerkstelling van de
paal bekend zal zijn, zal de wijk van tevoren geïnformeerd worden aan de hand van een flyer.

WIJKVERGADERING
Om de ouders, de bewoners, het personeel van de school en de straatactoren te kunnen informeren over de
werking van de schoolstraat en de toegang hiervan aan de hand van de verzinkbare paal zal een vergadering
georganiseerd worden op 11 mei om 20u in de school Léon Lepage, Rijkeklarenstraat 30. Als u deel wilt nemen
aan deze vergadering, gelieve u in te schrijven via het emailadres: kabinet.b.dhondt@brucity.be .
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