
Wortsgem-Petegem
360" pracht

Provi ncie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde

Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 28 MEI 2O2O

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

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

Fonteyne Ku rt, 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 Di recteur.
Verontschu ldigd:

DAGORDE: Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement betreffende de herinrichting van de

o de Gotstraat. Goedkeuri

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 po-

litie 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 reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief n OS/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;
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Overwegend dat het wenselijk is om de parking op de Gotstraat, gelegen aan de vrije basis-

school De Sterrenboom en aan de hoofdbegraafplaats van de gemeente, herin te richten in functie
van de verkeersveil igheid;

Overwegend dat de technische dienst van de gemeente een ontwerp maakte voor een nieuwe

indeling van de parking dat als bijlage bij dit besluit gevoegd wordt;

Overwegend dat de gemeenteraad op 17 december 2015 een aanvullend reglement goed-

keurde waarmee een parkeerplaats voorbehouden wordt voor de schoolbus; dat deze plaats behou-

den blijft;

Overwegend dat de gemeenteraad op 28 november 2001 een aanvullend reglement goed-

keurde waarmee een parkeerplaats voorbehouden wordt voor personen met verminderde mobili-
teit; dat een dergelijke parkeerplaats aanwezig blijft;

Overwegend dat in de Gotstraat ter hoogte van de basisschool in beide richtingen een stil-
staan- en parkeerverbod geldt; dat het wenselijk is dit parkeerverbod in de richting van het Wor-

tegemplein door te trekken tot aan de voorgestelde uitgang van de parking zodat het verkeer daar

niet gehinderd kan worden door geparkeerde voertuigen;

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Art.1. Op de parking in de richting van het Wortegemplein geldt:
Verboden rijrichting voor iedere bestuurden uitgezonderd bussen.

ln de tegenovergestelde richting geldt:

Toege la ten rij ric h t i ng m et ee n ri ch t i ngsve rkee r.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19.

Art.2. Op de volledige parking geldt:

Voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode.

Art.3. Op het kiss and ride-vak geldt:

Het parkeren is verboden.

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord El, aangevuld met een onderbord 'kiss & ride'

Art.4. op de verdrijvingsvlakken op de parking geldt:

Bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.

Art.5. Op de Gotstraat vanaf de uitrit van de parking (dit is het begin van de bebouwde kom en de

zone 3O) in de richting van het Wortegemplein geldt:

Het stilstaan en parkeren is verboden.

De parkeerreglementering wordt aangeduid door verkeersborden E3, aangevuld met x-bor-

den Xa en Xd.
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Art.6. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agentschap
Binnenlands Bestuur.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Buysschaert An

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Voorzitter,

Desloovere Koen.
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Bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020: ontwerp nieuwe belijning parking Gotstraat
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