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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE 

ZITTING VAN 15 mei 2018 

Aanwezig:   Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter; 
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem 
Maarten, Schepenen; 
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen; 

    Buysschaert An, Algemeen Directeur. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: TIJDELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN 
BARBECUE IN DE CIJNSKOUTER OP ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018; 

Het Schepencollege, 

Gelet op de artikelen 130bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet ; 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 
16 maart 1968 ; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en wijzigingen ; 

Gelet op de aanvraag van het Cijnskoutercomité voor het inrichten van een barbecue in de 
Cijnskouter op zaterdag 4  augustus 2018 ; 

Overwegend dat het noodzakelijk is aanvullende reglementbepalingen voor te schrijven met 
het oog op het behoud van de goede orde, de openbare veiligheid en het gemak van het verkeer ; 

BESLUIT: 

Art.1. Bepaling 
Op zaterdag 4 augustus 2018 wordt in de Cijnskouter een barbecue georganiseerd.  

Art.2. Doorgangsverbod. 
Er wordt een doorgangsverbod voor alle bestuurders in beide richtingen, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer, ingevoerd op zaterdag 4 augustus 2018 van 09.00 tot 24.00 uur. 
Hiertoe wordt het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op 
nadar geplaatst in de Cijnskouter thv het kruispunt met de Vrouweneikstraat in de richting 
van de wijk Cijnskouter. 
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Art.3. De door het gemeentebestuur ter plaatse gebrachte verkeersborden moeten door de or-
ganisator zelf worden geplaatst vóór en onmiddellijk na de manifestatie verwijderd. 

Art.4. De organisator moet de omwonenden van de genomen maatregelen inlichten met een 
schrijven dat minstens 8 dagen voorafgaand aan de manifestatie in de bussen gedepo-
neerd wordt. 
Afschrift van het schrijven moet tevens minstens 8 dagen vooraf overgemaakt worden aan 
het gemeentebestuur en de politie Antenne Wortegem-Petegem 

Art.5. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld. 

Art.6. Deze verordening is van kracht op de dag zelf waarvoor ze is getroffen en wordt bekend-
gemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 186 en 187 van het gemeentede-
creet en ter kennis van de belanghebbenden gebracht overeenkomstig artikel 12 van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

Art.7. Afschrift van deze verordening zal gestuurd worden aan de Procureur des Konings, de grif-
fie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de griffie van de Politierechtbank, de lokale politie 
en de brandweer, te Oudenaarde en aan de organisator. 

Namens het College, 
 

De Algemeen Directeur,  De Burgemeester-Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Vander Meeren Luc. 
 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 
 

 
 


