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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2018 

Aanwezig:   Aelvoet Carlos, Voorzitter; 
   Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem 
Maarten, Schepenen; 
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,  
Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves en 
Van Cauwenberghe Olivier, Raadsleden; 
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende 
stem; 

   Buysschaert An, Algemeen Directeur.  
Verontschuldigd: Speleers Piet en Desloovere Koen, Raadsleden. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Aanvullend Reglement betreffende verkeerssignalisatie voor toegangsweg 
nieuw recyclagepark 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglemen-
ten op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Op de toegangsweg naar het recyclagepark, gelegen tussen de huisnummers Waregemse-
weg 43 en 45, wordt ter hoogte van het kruispunt met de Waregemseweg volgende maat-
regel ingevoerd: 

de bestuurders moeten voorrang verlenen; 

de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt 
aangeduid. 

Op de Waregemseweg, ter hoogte van het kruispunt met de toegangsweg naar het recycla-
gepark, wordt volgende maatregel ingevoerd: 

de bestuurders hebben voorrang. 

Dit wordt gesignaleerd door: 

- verkeersborden B1 
- wegmarkeringen overeenkomstig art. 76.2 van de wegcode 
- verkeersborden B15 

Art.2. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid. 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Aelvoet Carlos. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Aelvoet Carlos. 


