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Aanwezig:

Delaere Chris , Voorzitter
Thienpont Peter, Burgemeester
Bauwens Marc, Vande Catsyne Anny, Duwijn Guy, De Coker Herman,
Schepenen
Lust Frans, Lippens Steven, De Waele Marie Josephe, De Tollenaere Ann,
Herman Van Boven, Provost Danny, Capiau Sylvie, De Mullier Geert, Vander
Schelden Guy, Decordier Stijn, Raadsleden;
Mark DIDIER, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:
2.

De Maeseneire Hilde, schepen.

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT - TENHOUTESTRAAT EN
MUSSESTRAAT - VERBOD DOORGAAND VERKEER VOOR VOERTUIGEN
WAARVAN DE MASSA IN BELADEN TOESTAND HOGER IS DAN 3,5 TON.
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, met het vereiste
quorum;
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 het wegdek van de Tenhoutestraat in zeer slechte staat verkeert en hier
en daar zich grondverzakkingen voordoen met als gevolg dat, behalve het doorgaand
verkeer van landbouwvoertuigen, het verkeer van vrachtwagen moet gemeden worden;

Overwegende dat de Mussestraat een kortere verbindingsweg betreft tussen
Nederholbeekstraat en de Pontstraat en hier ook zware vrachtwagens door deze relatief
smalle weg rijden;
Overwegende dat door deze kortere verbinding het doorgaand verkeer met vooral zwaar
vervoer een overlast betekent voor de plaatselijke bevolking;
Overwegende dat in deze smalle gemeentewegen het kruisen van vooral zware voertuigen
de bermen worden beschadigd en hierdoor alleen het verkeer van personenwagens,
landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers, aangewezen is;
Overwegende dat de Boelaardstraat een zijweg is van de Mussestraat;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Art. 1 -Met uitzondering van het plaatselijk verkeer, het verkeer van landbouwvoertuigen,
fietsers en bromfietsers, is de toegang in de Mussestraat, Boelaardstraat en Tenhoutestraat
in beide richtingen verboden voor alle voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton.
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 - De maatregel zal gesignaleerd worden met de borden C21 (max. 3,5 ton) met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en onderbord M3 met tekst “uitgezonderd
landbouwvoertuigen”.
Namens de Raad :
De Secretaris,
M. DIDIER.

De Voorzitter,
C. DELAERE.
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