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TREFFEN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN ZONE VERBODEN
DOORGANG, UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN SCHOOLBUS IN GEMEENTEWEG TURKIJE
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD,
BEVOEGDHEID
De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 2°.
Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
JURIDISCHE GROND
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 uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 1995, door de Vlaamse Minister van Mobiliteit goedgekeurd op
06 januari 1996, betreffende de verkeersreglementering in de verkavelingsbaan Turkije gelegen tussen
Turkije zijde N60 en de Ommegangstraat te 9681 Maarkedal en latere wijzigingen.
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede politie
meer bepaald betreffende de openbare veiligheid.
De gemeenteraad keurde in zitting van 26 mei 2015 de aanpassing van het aanvullende verkeersreglement
Turkije goed waarmee de gemeenteweg Turkije, gelegen tussen de Ommegangstraat en N60 werd
aangepast tot een zone verboden doorgang, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Aan het schepencollege werd het verzoek voorgelegd om naast het plaatselijk verkeer eveneens een
uitzondering te maken voor (school)bussen. De buschauffeur die instaat voor het geregeld vervoer van de

leerlingen van de gemeenteschool zou hierbij baat hebben omdat hij door het gebruik van de
gemeenteweg Turkije richting Ommegangstraat meteen in de juiste rijrichting staat om een leerling aan
zijn woning af te zetten zonder dat die de gevaarlijke Ommegangstraat nog moet oversteken.
Het schepencollege vraagt de gemeenteraad de plaatsing van het onderbord ‘uitgezonder schoolbus’ goed
te keuren.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

In de verkavelingsbaan Turkije, gelegen tussen de Ommegangstraat en Turkije zijde N60 te
9681 Maarkedal, en de gemeenteweg Turkije wordt een zone verboden doorgang
uitgezonderd plaatselijk verkeer en schoolbus ingesteld.

Art. 2:

Deze maatregelen worden als volgt gesignaleerd:
aan het kruispunt Ommegangstraat – Turkije, kruispunt N60/Rijksweg – Turkije, kruispunt
Dierikstraat – Turkije te 9681 Maarkedal dient deze zone te worden aangekondigd door
middel van het bord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en schoolbus’.

Art. 3:

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

Art. 4:

Het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 1995 betreffende de verkeersreglementering in
de verkavelingsbaan Turkije gelegen tussen Turkije zijde N60 en de Ommegangstraat te 9681
Maarkedal en latere wijzigingen wordt opgeheven en vervangen door dit besluit.
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