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Frans Lust, Eric Van Eeckhout, Guy Duwijn, Anny Vande Catsyne, Schepenen; 
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Verontschuldigd 

8. TREFFEN VAN EEN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT TOT
UITBREIDING VAN DE BEBOUWDE KOM IN DE
NEDERHOLBEEKSTRAAT

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 minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;

Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te
verschaffen van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit tot invoeren van de bebouwde kom in Etikhove waarbij de
Nederholbeekstraat vanaf het Etikhoveplein en de Stationsberg deel uit maken;

Overwegende dat de Nederholbeekstraat een relatief druk bereden weg betreft waarlangs ook de
aansluiting van de Kleistraat met daarlangs een bloeiend molen-en veevoerderbedrijf en hierbij veel
vrachtverkeer teweeg brengt richting Stationsberg en verder de N60;

Overwegende dat langsheen de Nederholbeekstraat een zeer dichte bebouwing te vinden is en tal
van nog aan te snijden bouwgronden;

Overwegende dat het gemeentebestuur de weg infrastructureel heeft aangepast met
asverschuivingen, verbrede voetpaden, bloembakken om de snelheid van de voertuigen te remmen;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,

Art. 1 - De bebouwde kom in de Nederholbeekstraat wordt uitgebreid vanaf de Stationsstraat tot
aan de Kleistraat.

Art. 2 - De bebouwde kom in de Nederholbeekstraat wordt afgebakend met de borden F1 en F3
die zullen aangebracht worden op de volgende plaatsen:
- Nederholbeekstraat even voorbij de aansluiting met de Kleistraat richting Etikhove;
- Mussestraat een paar meter vóór de aansluiting met de Nederholbeekstraat;



Art. 3 - Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend 
gemaakt. 

Art. 4 - De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de 
wet betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 5 - Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur ten behoeve 
van de Bestendige Deputatie, aan de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, 
aan de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde, aan de Directeur Coördinator van de 
Federale Politie te Oudenaarde, aan de Zonechef van de politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal 
- Zwalm.
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