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Verontschuldigd

5.

/

TREFFEN VAN EEN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN
PARKEERPLAATSEN VOOR PERSONENVOERTUIGEN LANGS KOLPAARTSTRAAT
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij wet van 24 oktober
2011.

RECHTSGROND

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst
gewijzigd bij wet van 28 april 2010.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
19 juli 2011.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 11 juni 2011.

MOTIVERING

Langsheen de gemeentelijke weg Kolpaartstraat is een gemeenschapschool voor lager onderwijs
gevestigd.
De gemeenteraad trof op 26 juni 2010 het aanvullend reglement "Invoeren Kiss-and-Ride-zone
in de nabijheid van de school".
Ten gunste van het schoolpersoneel en de ouders van de schoolgaande jeugd legde de
gemeentelijke technische uitvoeringsdienst langsheen beide zijden van de Kolpaartstraat een
parkeerstrook aan.
Sedert de aanleg van deze parkeerstroken parkeert bijna dagelijks een weggebruiker zijn
vrachtwagen op één van deze stroken. Door het gewicht van de vrachtwagen wordt aan de
stroken schade aangericht.
Het schepencollege wenst hieraan paal en perk te stellen en stelt volgende aanpassingen aan
het aanvullend verkeersreglement voor:
Er wordt in de Kolpaartstraat langsheen beide zijden een parkeerzone
voorzien voor het parkeren van personenvoertuigen, auto’s dubbelgebruik en
minibussen. Die parkeerzone is even lang als de zone 30 schoolomgeving
zoals afgebakend met de signalisatie F4a en F4b.
Er wordt tevens een parkeerplaats voor de schoolbus voorzien zoals
aangegeven op bijgaande schets.
Op voorstel van het schepencollege,
Gehoord de tussenkomst van raadslid Ann De Tollenaere die vaststelde dat ook de balken
weggereden werden door de vrachtwagen en die aandringt op de herplaatsing ervan.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Artikel 1: Er wordt in de Kolpaartstraat langsheen beide zijden een parkeerzone voorzien voor
het parkeren van personenvoertuigen, auto’s dubbelgebruik en minibussen. Die
parkeerzone is even lang als de zone 30 schoolomgeving zoals afgebakend met de
signalisatie F4a en F4b.
Er wordt tevens een parkeerplaats voor de schoolbus voorzien zoals aangegeven op
bijgaande schets.
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:

Voor deze maatregelen zal volgende signalisatie worden aangebracht:
- voor de parkeerzone voor personenvoertuigen: de borden E9b met de
onderbordjes type X (pijltjes),
- voor de parkeerplaats voor de schoolbus: het bord E9d met onderbordje Type V
"schoolbus".

Art. 5:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :
- de Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie;
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde;
- de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde;

- de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde;
- de zonechef politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal – Zwalm.

De gemeentesecretaris,
M. DIDIER

Namens de Raad :

De voorzitter,
C. DELAERE

Voor eensluidend uittreksel :
Maarkedal, 20 januari 2012
De gemeentesecretaris

De voorzitter

M. DIDIER

C. DELAERE

