UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DEGEMEENTERAAD
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 27 DECEMBER 2011

Aanwezig:

DELAERE Chris, voorzitter
THIENPONT Peter, burgemeester
BAUWENS Marc, VANDE CATSYNE Anny, DUWIJN Guy, LIPPENS Steven, DE
COKER Herman, schepenen
DE MAESENEIRE Hilde, LUST Frans, PROVOST Danny, CAPIAU Sylvie, DE MULLIER
Geert, DE TOLLENAERE Ann, VAN BOVEN Herman, DE WAELE Marie Josephe,
VANDER SCHELDEN Guy, DECORDIER Stijn, raadsleden
DIDIER Mark, gemeentesecretaris

Verontschuldigd

3.

/

WIJZIGEN VAN HET AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT VAN 28 SEPTEMBER
2010 HOUDENDE "DOORTOCHT SCHORISSE VOORRANGREGELING - PARKEREN
- MARKERINGEN OP DE RIJBAAN - FIETSPADEN - ZEBRAPADEN - BUSHALTES OP
DE N457 SCHORISSESTRAAT EN N454 ZOTTEGEMSTRAAT, HOFVELDSTRAAT EN
LANGESTRAAT"
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

De gemeenteraad trof op 28 september 2010, een aanvullend verkeersreglement houdende
"doortocht Schorisse: voorrangregeling - parkeren - markeringen op de rijbaan - fietspaden zebrapaden - bushaltes op de N457 Schorissestraat en N454 Zottegemstraat, Hofveldstraat en
Langestraat".
Omdat de klanten van de plaatselijke krantenwinkel gelegen langs de Zottegemstraat hun
voertuig ongeordend links of rechts parkeren ondervindt het doorgaand verkeer hiervan hinder.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in de Zottegemstraat een
parkeerverbod in te voeren rechtover de krantenwinkel, vanaf woning met nr. 1 tot aan de
aansluiting met de Schorissestraat, richting Ronse.
Op voorstel van het schepencollege,
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Artikel 1: Aan het art. 2.2. van het aanvullend verkeersreglement betreffende "doortocht
Schorisse voorrangregeling - parkeren - markeringen op de rijbaan - fietspaden zebrapaden - bushaltes op de N457 Schorissestraat en N454 Zottegemstraat,
Hofveldstraat en Langestraat", goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28
september2010 wordt volgende alinea toegevoegd:
- er wordt in de Zottegemstraat, in de richting van Ronse, een parkeerverbod
ingevoerd vanaf klmpunt 8,638 tot klmpunt 8,600 (vanaf woning nr. 1 tot 5 meter
voor de aansluiting met de Schorissestraat).
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 maatregelen zal gesignaleerd worden met de borden E1 met de onderbordjes
type X (pijltjes).

Art. 5:

Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring door de Vlaamse Minister van
Mobiliteit en Verkeersveiligheid 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;
- aan de Administratie Wegen en Verkeer Oudenaarde.
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