
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 18 mei 1999 

Aanwezig: THIENPONT Peter, Burgemeester-Voorzitter; 
VAN EECKHOUT Eric, LUST Frans, CAPIAU Roger, Schepenen; 
LIPPENS Etienne, DE SMET Gerard, DE MEULEMEESTER Edmond, 
VANDERLINDEN Richard, BAUWENS Marc, MOREAU Marcel, VANDENHAUTE 
Yvette, VANDENABEELE Herman, YSEBAERT Gilbert, DUWIJN Guy, CASIERS 
Bernadette, DE MAESENEIRE Luc, DE COKER Herman, Raadsleden; 
DIDIER Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd 

5. TREFFEN VAN EEN POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - SNELHEIDSBEPERKING
EN PARKEERVERBOD IN DE OMGEVING VAN DE GEMEENTESCHOOL TE NUKERKE

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD,

Overwegende dat door de Ouderraad van de gemeentelijke basisschool wordt gevraagd om een
snelheidsbeperking tot 50 km/u en een parkeerverbod ter hoogte van de schoolpoort in te voeren ;

Gelet op artikel 135, par. 2 van de Gemeentewet ;

Gelet op de omzendbrief van de Heer Minister van Verkeerswezen, dd. 18 februari 1966 ;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij K.B. dd. 16 maart 1968 ;

Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer ;

Gelet op het feit dat de gemeente het beheer heeft over de wegen waarop navermelde maatregelen
betrekking hebben ;

Na beraadslaging ;

BESLIST : Met eenparigheid van stemmen,

Art. 1 : In de Holandstraat te ex-Nukerke zal een snelheidsbeperking tot 50 km/u worden ingevoerd vanaf
het kruispunt Dierikstraat-Keistraat tot aan het kruispunt Holandstraat-Bakkerbos en in de Holandstraat
vanaf de gemeenteschool richting Weitstraat, over een afstand van 200 m. Deze beperking zal worden
aangeduid d.m.v. het verkeersbord C43.
Er zal tevens een stilstaan- parkeerverbod worden ingevoerd over een lengte van 25 m langs weerszijden
van de schoolpoort. Dit verbod zal worden aangeduid d.m.v. het verkeersbord E3.
De uitgang van de school zal beter zichtbaar gemaakt worden door het plaatsen van oranje knipperlichten
langs iedere invalsweg tot de school.
Er zal eveneens een parkeerstrook worden aangelegd met deels parkeren op de openbare weg en deels
parkeren op de gelijkgrondse berm, vanaf de gemeenteschool richting Bakkerbos. Deze zone zal worden
aangeduid d.m.v. wegmarkeringen en het verkeersbord E9f.

Art. 2 : De overtreders van dit reglement zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van het K.B.
van 16 maart 1968, zoals het werd gewijzigd en aangevuld.



Art. 3 : Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister Van Verkeer en Infrastructuur. 

Namens de Raad : 
De gemeentesecretaris, De Burgemeester-voorzitter, 
M. DIDIER P. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 19 mei 1999 

De gemeentesecretaris    De burgemeester 

M. DIDIER P. THIENPONT


