
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. 

2. POLITIEREGLEMENT – AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT TOT HET
AANLEGGEN VAN DRIE TRAPEZOÏDALE VERKEERSPLATEAUS 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;

Overwegende dat in de Nederholbeekstraat infrastucturele maatregelen, zoals asverschuivingen,
rijbaanversmallingen, verbreding van de voetpaden, zijn genomen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.08.2003 goedgekeurd bij Ministerieel besluit van
houdende uitbreiding van de bebouwde kom in de Nederholbeekstraat tot aan de Kleistraat;

Overwegende dat het gemeentebestuur drie verkeersplateau’s binnen de bebouwde kom heeft
aangelegd ter hoogte van het kruispunt Nederholbeekstraat-Stationsberg, kruispunt
Nederholbeekstraat-Mussestraat en een ter hoogte van de brug over de beek tussen woningen
Nederholbeekstraat n° 187 en n° 189;

Overwegende dat het gemeentebestuur hierdoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat
wil verhogen;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,

Art. 1 - In de Nederholbeekstraat worden drie trapezoïdale verkeersplateau’s aangelegd op volgende 
plaatsen: 

ter hoogte van het kruispunt met de Stationsberg; 
ter hoogte van het kruispunt met de Mussestraat (pleintje); 



ter hoogte van de brug over de beek tussen de woningen n°187 en n°189 conform bijgevoegd 
plan. 

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 als volgt worden gesignaleerd: op afstand met de borden A14. 
Vermits de twee laatst genoemde plateau’s opeenvolgen binnen een sectie van 150 meter wordt 
slechts één  bord A14 met een onderbord TYPE II met de melding “200 m”geplaatst 50 meter vóór 
de eerste inrichting in elke rijrichting. 
In de nabijheid, behalve op een kruispunt, worden ze gesignaleerd met de borden F87. 

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


