Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 28 juni 2016
Aanwezig:
TEIRLINCK Nele, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik en DE TOLLENAERE Ann, schepenen
VANDE CATSYNE Anny, schepen van rechtswege (raadslid met raadgevende stem)
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, LIPPENS Steven, VAN BOVEN Herman, PROVOST Danny,
VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN HEDDEGEM Yves, VAN WELDEN Marijke, LUST William en SCHOORENS Inge, raadsleden
JOURQUIN Lesley, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
MEIRHAEGHE Filip, schepen
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AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN EEN SNELHEIDSBEPERKING TOT 50 KM/U
IN DE ONDERBOSSENAARSTRAAT
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGHEID
Artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 25 april 2014.
JURIDISCHE GROND
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet bij decreet van 25 april 2014.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
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.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het aanvullend reglement betreffende het afbakenen van de bebouwde kom in Etikhove en Nukerke
aangenomen bij gemeenteraadsbesluit van 26 april 1994 en goedgekeurd bij ministerieel besluit op 7 juni
1994.
Het aanvullend reglement betreffende de uitbreiding van de bebouwde kom in Etikhove,
Nederholbeekstraat aangenomen bij gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 2003 en goedgekeurd door
de Vlaamse Minister van Mobiliteit.
Het aanvullend reglement betreffende het invoeren van een algemene zonale snelheidsbeperking "70" op
gemeentelijk grondgebied Maarkedal genomen bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2015 houdende de
zonale afbakening van de zone 70, zones 50 en zones 30.
MOTIVERING
De Onderbossenaarstraat is een naar beneden hellende, bochtige gemeenteweg. Ondanks de opgelegde
snelheidslimiet van 70 km/uur, geven buurtbewoners aan dat hier vaak te snel gereden wordt, waardoor
ongevallen met zwakke weggebruikers vaak ternauwernood kunnen voorkomen worden.

Het schepencollege stelt voor een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren in de
Onderbossenaarstraat in beide richtingen vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de aansluiting
met de Bossenaarstraat.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,
Artikel 1:

In de Onderbossenaarstraat wordt in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50km/u
ingevoerd vanaf de aansluiting met de Bossenaarstraat tot aan het begin van de bebouwde
kom “Etikhove”.

Art. 2:

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de borden C43 max “50km/u”.

Art. 3:

De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van
de wet betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Art. 4:

Deze verordening zal overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet worden
bekend gemaakt.

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.
Namens de gemeenteraad:

i.o.
De gemeentesecretaris,
L. JOURQUIN

De voorzitter,
N. TEIRLINCK
Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op dinsdag 5 juli 2016

De gemeentesecretaris wnd.

De voorzitter,

V. DECONNINCK

N. TEIRLINCK

