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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

Schepenen;

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,

Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,

Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico

en Baert Leen, Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

Fonteyne Kurt, Schepen.Verontschuldigd:

DAGORDE: Aanvullend reglement betreffende het instellen van een voetgangersover-
steekplaats in de Zonnestraat

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

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 MOg/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze
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waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het re-

gister en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Na beraadslaging;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Art.l. ln de Zonnestraat ter hoogte van het kruispunt met het Spreeuwengoed wordt volgende

maatregel ingevoerd:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art.2. De wegmarkeringen worden aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december

1975, met andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig
de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Art.3. Dit besluit wordt bekendgemaakt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het Decreet

Lokaal Bestuur en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018, door
publicatie op de gemeentelijke website en, overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffen-
de de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd door het K.B. van 16 maart 1968, door per-

sonen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zi)n of door passende

verkeerstekens.

Art.4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis

voor de Verkeersvei ligheid.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,

get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur, wnd.

ntens

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

Voorzitter,

oovere Koen
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