
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 24 SEPTEMBER 2013 om 19 uur 

Aanwezig: TEIRLINCK Nele, Voorzitter; 

VANDE CATSYNE Anny, Burgemeester; 

DUWIJN Guy, DE COKER Herman, LIPPENS Steven, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, 
PROVOST Danny, NACHTERGAELE Joris, VAN QUICKELBERGHE Simon, MEIRHAEGHE Filip, VAN 
QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN HEDDEGEM Yves, VAN WELDEN 
Marijke, DE TOLLENAERE Ann, Raadsleden; 

DIDIER Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd: BAUWENS Marc, gemeenteraadslid 

21 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT HOUDENDE INVOERING 
VAN EEN PARKEER- EN STILSTAANVERBOD LANGS EEN GEDEELTE VAN DE 
ONDERBOSSENAARSTRAAT 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 
Artikel 43, §2, 7e van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 
juni 2012. 

JURIDISCHE GROND 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer; gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst 
gewijzigd bij wet van 7 februari 2003. 

Het Koninklijke 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. 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Overheid 
van 9 juli 2010. 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden; laatst gewijzigd bij ministerieel 
besluit van de federale overheid van 11 juni 2006. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

MOTIVERING 
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een 
goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid. 



Doordat in de Onderbossenaarstraat best een parkeerverbod langs één zijde wordt ingevoerd 
om het kruisen van voertuigen over lange afstand mogelijk te houden; omdat de veiligheid van 
de weggebruikers langsheen de Onderbossenaarstraat in het gedrang komt en daartoe het 
nemen van maatregelen noodzakelijk maakt. 

BESLIST : met eenparigheid van stemmen, 

Artikel 1 Er wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd in de Onderbossenaarstraat vanaf 
het kruispunt met Nederholbeekstraat tot aan en in de richting van de aansluiting met 
Puttene. 

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 E3 en verder aangevuld met 
de borden “begin en einde reglementering (pijl naar boven en onder, type X a en b)”. 

Art. 5 Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur ten 
behoeve van de Bestendige Deputatie, aan de Griffier van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Oudenaarde, aan de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde, aan de 
Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde, aan de zonechef 
politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, en aan de Vice Eerste Minister van 
Mobiliteit en Vervoer. 

Namens de Raad: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
M. DIDIER N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 02 oktober 2013 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 

M. DIDIER N. TEIRLINCK


