Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 26 APRIL 1994
Aanwezig:

VANDERLINDEN Richard, Burgemeester-Voorzitter;
LIPPENS Etienne, DE SMET Gerard, BAUWENS Marc, DE MEULEMEESTER
Edmond, Schepenen;
CAPIAU Roger, VAN EECKHOUT Eric, THIENPONT Peter, LUST Frans, DE VOS
Christel, VANDENHAUTE Yvette, MOREAU Marcel, VEYS Liliana, DE
MAESENEIRE
Omer,
VANDENABEELE
Herman,
OPSOMER
Marc,
VANWYMEERSCH Luc, Raadsleden;
DIDIER Mark, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

1.

ETIKHOVEPLEIN - AANLEG OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Ministerieel Rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat door het Bestuur van de Basisschool, gelegen aan het Etikhoveplein en door de buurtbewoners
gevraagd wordt te voorzien in de aanleg van twee oversteekplaatsen voor voetgangers;
Overwegende dat deze maatregel de veiligheid van de voetgangers op het Etikhoveplein ten goede komt;
Overwegende dat de Burgemeester op 20 januari 1994 een besluit heeft getroffen waarbij op het Etikhoveplein
twee oversteekplaatsen voor voetgangers zullen worden ingericht;
Gelet op het schrijven dd. 17 februari 1994 uitgaande van de diensten van het Ministerie van Verkeer en
Infrastrcutuur, waar vermeld wordt dat, met toepassing van artikel 2 van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, om als aanvullend reglement te kunnen worden beschouwd, de volledig te treffen maatregel vermeld
moet zijn in een gemeenteraadsbeslissing;
BESLUIT : Met eenparigheid van stemmen,
Art. 1. : Op het Etikhoveplein te Maarkedal zullen twee oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht worden :
een eerste dat de trottoirs tussen het gemeentehuis en de woning Nederholbeekstraat 2 verbindt;
een tweede tussen de hoofdingang van de basisschool en het trottoir gelegen voor de woning Etikhoveplein 9.
Art. 2. : De oversteekplaatsen zullen worden gesignaleerd door de verkeersborden F 49 en A 21.

Art. 3. : Dit reglement zal voor goedkeuring aan het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden voorgelegd.

Namens de Raad :
De gemeentesecretaris,
M. DIDIER

De Burgemeester-voorzitter,
R. VANDERLINDEN
Voor eensluidend uittreksel:
Maarkedal, 27 april 1994
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