Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van woensdag 06 februari 2019 om 16.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PLAATSEN VAN EEN CONTAINER IN DE OMER
WATTEZSTRAAT
Naar aanleiding van het plaatsen van een container voor de woning in de Omer Wattezstraat moeten op
zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019 op het grondgebied van de gemeente Maarkedal
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en het
weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van het plaatsen van een container voor de woning met adres, Omer Wattezstraat
9688 Maarkedal, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:


te

Op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019: wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor
alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Omer Wattezstraat vanaf het kruispunt met
Ganzenberg tot aan het kruispunt met Stokstraat. Deze maatregel wordt aangeduid met de
verkeersborden C3 en een onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding
voorzien via de Stokstraat – Ganzenberg, in beide richtingen.

De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie te plaatsen en om
te draaien voor aanvang van de werken en direct te verwijderen na de werken.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 286 van het Decreet Lokaal bestuur.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
2.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PLAATSEN VAN EEN REGENPUT IN DE RIJSTSTRAAT
Naar aanleiding van het plaatsen van een regenput in de Rijststraat moeten op maandag 11 februari
2019 op het grondgebied van de gemeente Maarkedal voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de
veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te
verzekeren.

BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van het plaatsen van een regenput in de Rijststraat
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:


te 9688 Maarkedal, zijn de

Op maandag 11 februari 2019: wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor alle verkeer
uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Rijststraat. Deze maatregel wordt aangeduid met de
verkeersborden C3 en een onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er wordt geen omleiding
voorzien.

De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van de werken en direct te verwijderen na de werken.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 286 van het Decreet Lokaal bestuur.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
-

JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)
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