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ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2019

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,

Fonteyne Kurt, 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,

Baert Leen; Raadsleden;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

DAGORDE: Aanvullend politiereglement betreffende de opheffins van de snelheidsbeper-
kins van 70 km/u binnen de bebouwde kom op de N4s3/Kortriikstraat

De Gemeenteraad,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd 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 2OO8 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 nnOe/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van22 december 2017;

Gelet op het aanvullend politiereglement (gemeenteraad van 22mei 2003) betreffende de

invoering van de bebouwde kommen op het grondgebied Wortegem-Petegem, goedgekeurd bij
ministerieel besluit op 1 augustus 2OO3;

113



Overwegend dat in het aanvullend politiereglement van 22 mei 2OO3 de gewestweg N453
(Kortrijkstraat) van kilometerpunt 3.1 tot 3.8 opgenomen werd in de bebouwde kom van de deel-

gemeente Petegem; dat de op dat moment algemeen geldende maximaaltoegelaten snelheid van

TOkm/u op de N453 behouden werd binnen de bebouwde kom;

Overwegend dat het gemeentebestuur vaak door inwoners gevraagd wordt om de maxi-

mumsnelheid op de N453 (Kortrijkstraat) in de bebouwde kom te beperken tot 50 km/u, in functie
van zwakke weggebruikers;

Overwegend dat sinds het invoeren van de bebouwde kom het vrachtverkeer toegenomen
is, wat de laatste jaren mogelijk ook te wijten is aan de tolheffing op de N8 tussen Kortrijk en Ou-

denaarde; dat dit een negatieve impact heeft op het verkeersveiligheidsgevoel van de omwonen-

den;

Overwegend dat het Agentschap Wegen en Verkeer in 2003 gunstig advies verleende bij het
instellen van de bebouwde kom met behoud van de maximaal toegelaten snelheid van 7O km/u
omwille van de gespreide bebouwing, het wijds gabarit van de weg in een zone van achteruit-
bouw, de afwezigheid van voetpaden, het gebrek aan aanliggende bebouwing in de wijk in op-

bouw (Molenkouter en Nedermolen) en omdat de aanliggende fietspaden gemarkeerd zijn;

Overwegend dat sinds het invoeren van de bebouwde kom in 2OO3 de inzichten veranderd

zijn en de aanwezigheid van een aanliggend fietspad beschouwd mag worden als een reden om de

maximaal toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen naar 50 km/u in plaats

van te behouden op 70 km/u;

Overwegend dat op 14 juni 2019 overleg gepleegd werd tussen de gemeente en het Agent-
schap Wegen en Verkeer, waarbij afgesproken werd dat de maximaal toegelaten snelheid van

70 km/u op de N453 in de bebouwde kom opgeheven kan worden waardoor de standaard maxi-

maal toegelaten snelheid binnen bebouwde kommen van toepassing wordt;

Overwegend dat het aanvullend reglement geheel van toepassing is op gewestwegen;

Overwegend dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over de gewestweg N453

(Kortrijkstraat);

Na beraadslaging;

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open Vld, N-VA, CD&V, sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen
(onafhankelijk)

Art.1. Debepalinginartikel 2vanhetgemeentelijkaanvullendpolitiereglementvan22mei 2003,

onder'Kortrijkstraat - N453,' betreffende de maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u,
wordt opgeheven. Hierdoor wordt artikel 11.1 van het'KB van 1 december 1975 houdende al-

gemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg'van toepassing in de bebouwde kom, dit is tussen kilometerpunten 3.1 en 3.8:

het is verboden voor bestuurders om sneller te rijden dan 50 km/u tussen de verkeersbor-

den Flb en F3b.
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Art.2. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis

voor de Verkeersveiligheid.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Buysschaert An.

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen,

De rzitter,

Desloovere Koen
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