
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 23 december 2003 

Aanwezig: Thienpont Peter, Burgemeester-Voorzitter; 
Frans Lust, Eric Van Eeckhout, Guy Duwijn, Anny Vande Catsyne, Schepenen; 
Marc Bauwens, Bernadette Casiers, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Johan 
Cruypeninck, Steven Lippens, Chris Delaere, Mieke Jaenen, Jean-Paul Valepijn, Marie 
Josephe De Waele, Van Welden Angélique, Raadsleden; 
Didier Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd Ivan Van Hoecke. 

1. POLITIEREGLEMENT – AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT TOT HET
INVOEREN VAN EEN SNELHEIDSBEPERKING TOT 50 KM/UUR IN DE
BOSGATSTRAAT EN DE KAPERIJ.

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;

Overwegende dat de Bosgatstraat en Kaperij een kortere verbindingsweg is tussen de N48 en de
N454, zijnde tussen Vloesberg en Schorisse;

Overwegende dat door deze kortere verbinding het doorgaand verkeer een overlast betekent voor
de plaatselijke bevolking;

Overwegende de klachten van de buurtbewoners betreffende het snel rijden in deze gemeenteweg
waarlangs een vrij dichte bebouwing ligt;

Overwegende dat uit tellingen langsheen de Bosgatstraat blijkt dat de weging (V85) 68km/u
bedraagt;

Overwegende dat deze weg een vrij bochtig traject beschrijft en op vele plaatsen onoverzichtelijk
zijn gezien de dichte inplanting van de woningen tegen de rijbaan;

Overwegende dat over het ganse traject van 1,9 km men max 90km/u mag rijden en in de
Kaperijstraat de laatste 50 meter vóór de aansluiting met de Langestraat de bebouwde kom
Schorisse begint (bord F1/F3);

Met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,



Art. 1 - Er wordt langsheen de Bosgatstraat en Kaperij vanaf 50 meter voor woning Bosgatstraat n° 
34 tot aan het begin van de bebouwde kom in de Kaperij een snelheidsbeperking ingevoerd tot 50 
km/h. 

Art. 2 - Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend 
gemaakt. 

Art. 3 - De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de 
wet betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Art. 4 - Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de borden C43 (50km/u) en aan ieder 
kruispunt worden herhaald. 

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

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 24 december 2003 

De gemeentesecretaris    De burgemeester 

M. DIDIER P. THIENPONT


