Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 26 september 2017
Aanwezig:
DE TOLLENAERE Ann, wnd. voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, MEIRHAEGHE Filip, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
VANDE CATSYNE Anny, schepen van rechtswege (raadslid met raadgevende stem)
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, LIPPENS Steven, PROVOST Danny, VAN QUICKELBERGHE Simon,
VAN HEDDEGEM Yves, VAN WELDEN Marijke, LUST William en SCHOORENS Inge, raadsleden
JOURQUIN Lesley, gemeentesecretaris
Afwezig:
TEIRLINCK Nele, voorzitter
VAN BOVEN Herman, raadslid

8

GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN
KEERVERBOD IN DE KOLPAARTSTRAAT
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGHEID
Artikel 43, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
JURIDISCHE GROND
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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.
MOTIVERING
De schooldirectie van basisschool Omer Wattez maakte melding van een onveilige verkeerssituatie die
gecreëerd wordt door voertuigen die zich keren in de straat en daarbij over het voetpad rijden. Er wordt
voorgesteld om een keerverbod in de beide richtingen van de Kolpaarstraat in te voeren, ter hoogte van
de schoolomgeving.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
TUSSENKOMSTEN
Raadslid Danny Provost stelde vast dat nieuwe verkeersmaatregelen ter hoogte van de schoolomgevingen
goed worden opgevolgd door de ouders. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de ordehandhavers zelf.
Antwoord: Dit is inderdaad totaal onaanvaardbaar en werd reeds gemeld aan de zonechef. Er werd
tegelijkertijd ook nog eens aangedrongen op een verscherpte politiecontrole in de schoolomgevingen.
Deze boodschap is duidelijk ontvangen aangezien deze week reeds diverse controles werden gehouden.

STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Op de Kolpaartstraat vanaf de aansluiting met Leideveld tot aan de aansluiting met de
Hofveldstraat in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden voor bestuurders te keren.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C33

Art. 2:

Deze verordening bekend te maken overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe
gemeentewet.
Namens de gemeenteraad:

i.o.
De gemeentesecretaris,
L. JOURQUIN

De voorzitter wnd.,
A. DE TOLLENAERE
Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op vrijdag 29 september 2017

De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

L. JOURQUIN

N. TEIRLINCK

