Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 11 februari 2019 om 16.00 uur

BESLOTEN ZITTING

1.

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD DWARS DOOR VLAANDEREN VOOR
ELITE.
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor Elite.
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleende, wordt aan VZW KSV Waregem Vooruit,
,
, toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente
9680 Maarkedal, voor de wielerwedstrijd “Dwars door Vlaanderen” op woensdag 3 april 2019 voor
Eliterenners, volgens de aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 04 doortocht(en) over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 43
signaalgevers, wier namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald
in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden, ten einde deze te
laten machtigen door de burgemeester.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.
Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.

2.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, DWARS DOOR VLAANDEREN VOOR ELITE.
De inrichters van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor Elite, doorgaand op woensdag 3 april
2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te voorzien die,
eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid zullen
verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 3 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.

Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE-DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1.

N60 – Klomp

2.

N60 – Turkije

3.

N60 – Kuitholstraat

4.

N60 – Dierikstraat

5.

N60 – Dierikstraat

6.

8.

N60 – Pontstraat richting Ronse –
Smisstraat
N60 – Pontstraat richting
Oudenaarde
N60 – Mere

9.

N60 – Heidje

10.

N60 – Nukerkestraat

11.

N60 – Den Hul

12.

N60 – Eglantierstraat

13.

N60 – RVK naar Zakstraat

14.

N60 – RVK naar Maalzaakstraat

15.

N60 – Koppenberg

16.

Heidje – Kortekeer

17.

Mariaborrestraat – Maalzaakstraat

18.
19.

Mariaborrestraat – RVK naar
Zakstraat
Mariaborrestraat – Steenbeekdries

20.

Pontstraat – Stationsberg

21.

Nederholbeekstraat – Stationsberg

22.

Nederholbeekstraat – Mussestraat

23.

Nederholbeekstraat – Donderij

24.

Kleistraat – Boitsbank

7.

25.

Kleistraat – Boitsbank

26.

Taaienberg – Fortstraat

27.

Taaienberg – Bossenaarstraat

28.

Poethem – Aatse Heerweg

29.

Drappendries – Poesthem

30.

Poesthem – Delfdries

31.

Delfdries – Leideveld

32.

Delfdries – RVK naar Bierweg

33.

Delfdries – Boskant – Markette

34.

Ronsestraat - Koekamerstraat

35.

38.

Louise-Mariestraat –
Landschapstraat
Louise-Mariestraat – La
Salettestraat
Louise-Mariestraat –
Boetzittingstraat
Ommegangstraat – Nitterveldstraat

39.

Ommegangstraat – Rubberigtsbank

40.

Ommegangstraat – Keizerrei

41.

Ommegangstraat – Geerstraat

42.

Ommegangstraat – Tenabele

43.

Ommegangstraat – Weitstraat

36.
37.

3.

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD DWARS DOOR VLAANDEREN VOOR
VROUWEN.
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor vrouwen.
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleende, wordt aan VZW KSV Waregem Vooruit,
, toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente
9680 Maarkedal, voor de wielerwedstrijd “Dwars door Vlaanderen” op woensdag 3 april 2019 voor
vrouwen, volgens de aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag.

Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 02 doortocht(en) over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 15
signaalgevers, wier namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald
in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden, ten einde deze te
laten machtigen door de burgemeester.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.
Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.
4.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, DWARS DOOR VLAANDEREN VOOR VROUWEN.
De inrichters van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor vrouwen, doorgaand op woensdag 3
april 2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te
voorzien die, eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid
zullen verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 3 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.
Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE-DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1.

N60 – Klomp

2.

N60 – Turkije

3.

N60 – Kuitholstraat

4.

N60 – Dierikstraat

5.

N60 – Dierikstraat

6.

8.

N60 – Pontstraat richting Ronse –
Smisstraat
N60 – Pontstraat richting
Oudenaarde
N60 – Mere

9.

N60 – Heidje

10.

N60 – Nukerkestraat

7.

5.

11.

N60 – Den Hul

12.

N60 – Eglantierstraat

13.

N60 – RVK naar Zakstraat

14.

N60 – RVK naar Maalzaakstraat

15.

N60 - Koppenberg

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD RONDE VAN VLAANDEREN VOOR
VROUWEN.
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor vrouwen.
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleent, en het, binnen de gestelde termijn, ter beschikking stellen van de lijst
met de namen van de in te zetten seingevers, wordt aan vzw RIA Harensesteenweg, 228, 1800 Vilvoorde,
toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente 9680 Maarkedal, voor de
wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen op zondag 7 april 2019, volgens de aanduidingen
verstrekt in de vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 01 doortocht(en) over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 37
signaalgevers, wiens namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden
bepaald in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.
Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.

6.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, RONDE VAN VLAANDEREN VOOR VROUWEN.
De inrichters van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, doorgaand op zondag 7
april 2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te
voorzien die, eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid
zullen verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 3 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.

Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE-DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1

Haaghoek – Keiweg

2

Teirlinckstraat – Leberg

3

Leberg – Bleinstraat

4

Leberg – Keiweg

5

Leberg – Pottenberg

6

Gentsestraat – Lepelstraat

7

Lepelstraat – Molenkouterweg

8

Lepelstraat – St-Apolloniastraat

9

Lepelstraat – Heringstraat links

10

Lepelstraat – Heringstraat rechts

11

Lepelstraat – Dorrebeekstraat –
Poorterij

12

Lepelstraat – Heksteelstraat

13

Lepelstraat – G.Gezellestraat

14

Groenstraat – Riedeplein

15

Groenstraat – Kammeland

16

Berendries – Rozenhoek

17

Berendries – Kapittel

18

Berendries – Kasteeldreef

19

Kasteeldreef – Kapittel

20

Kasteeldreef – Elverenberg

21

Kasteeldreef – Meierij – Kraaiestee

22

Molenberg – Ruilverkaveling

23

Molenberg – Zwalmbeekweg

24

Molenberg – Neerhofstraat

25

Moriaanstraat – Stegewerk –
Molenhoek (zijweg)

26

Moriaanstraat – Molenhoek

27

Watermolenstraat – Driehoekstraat

28

Watermolenstraat – H.De Coenestraat

29

Watermolenstraat – Beekstraat

30

Brusselsestraat – Watermolenstraat

31

Neerstraat – Vierschaar

32

Hoogstraat – Stationsstraat –
Wielendaalstraat

33

Kasteelstraat – ingang Najaarszon

34

Rondplein

35

Rondplein

36

Rondweg – Industrielaan –
Spoorwegstraat

37

Rondweg – Geraardsbergsestraat

38

Rondweg - Hogezavel

39

Rondweg – Gauwstraat

40

Warande – Dr.De Drijverestraat

41

Tenbossestraat – Katsijnenhoek

42

Tenbossestraat – Kruisstraat

43

Olifantstraat – Hoevestraat –
Wijnstraat

44

Olifantstraat – Wijnstraat

45

Geraardsbergsestraat – Wijnstraat

46

Geraardsbergsestraat –
Langenbroekweg

47

Steenweg – Zesdagwandweg

48

Steenweg – Pachtweg

49

Steenweg – Fayte

50

Steenweg – Peperendaalwijk

51

Steenweg – Matrouwstraat

52

Steenweg – Hollebeekstraat

53

Steenweg – Koestraat

54

Steenweg – Rameiveld

55

Steenweg – Brouwierstraat

56

Steenweg – Molenstraat

57

Rekestraat – Lessensestraat

58

Lessensestraat – Mierenhoek

59

Lessensestraat – Eilandje

60

Lessensestraat – Nestor De
Beckstraat

61

Lessensestraat – Everbeekplaats

62

Reepstraat – Koreelweg

63

Klaaie – Dries

64

Klaaie – Priemstraat

65

Priemstraat – Plankkouter

66

Priemstraat – Fraan

67

Priemstraat – Koestraat

68

Priemstraat – Fayte

69

Steenberg – Bergstraat (1)

70

Steenberg – Bergstraat (2)

71

Muiterij – Nieuwpoort

72

Muiterij – Maandagstraat

73

Muiterij – parking

74

Kroonstraat – Steneplein(1)

75

Kroonstraat – Steneplein(2)

76

Kroonstraat – Schudewee

77

Hoogboas – Schudeweed

78

Hoogbos – Haeyestraat

79

Termergelstraat – Evensveldstraat

80

Tergergelstraat –
Geraardsbergsestraat

81

Geraardsbergsestraat – Olifantstraat

82

Geraardsbergsestraat – Vunkstraat

83

Geraardsbergsestraat –
Driestenbroekestraat

84

Ronsesestraat – Opbrakelsestraat

85

Ronsesestraat – Ekeveldstraat

86

Ronsesestraat – St.Martensstraat

87

Ronsesestraat – Herenhof – Riebeke

88

Ronsesestraat – Boekkouter –
Maaistraat
Ronsesestraat – Hutte – Pieter
Hoelmanstraat

89

7.

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD RONDE VAN VLAANDEREN VOOR
ELITE HEREN.
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor elite heren.
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleent, en het, binnen de gestelde termijn, ter beschikking stellen van de lijst
met de namen van de in te zetten seingevers, wordt aan vzw RIA Harensesteenweg, 228, 1800 Vilvoorde,
toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de gemeente 9680 Maarkedal, voor de
wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Elite Heren op zondag 7 april 2019, volgens de aanduidingen
verstrekt in de vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 03 doortocht(en) over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 42
signaalgevers, wier namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald
in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.

Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.
8.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE HEREN.
De inrichters van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor elite heren, doorgaand op zondag 7
april 2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te
voorzien die, eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid
zullen verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 3 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.
Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE-DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1

Kortekeer - Heidje

2

Heidje - N60

3

N60 - Nukerkestraat

4

Rijksweg - Den Hul

5

Rijksweg - Eglantierstraat

6

Rijksweg – RVK naar Zakstraat

7

Rijksweg – RVK naar
Maalzaakstraat

8

Rijksweg - Koppenberg

9

Oudenaardeweg –
Robijnstraat(1)

10

Oudenaardeweg – zijweg rechts

11

Oudenaardeweg –
Robijnstraat(2)

12

Oudenaardeweg – Geitenhoek

13

Oudenaardeweg –
Maalzaakstraat
Oudenaardeweg – Etikhovestraat
– Ladeuze

14
15

Ladeuze – Ladeuze

16

Ladeuze – Zevenbunder

17
18

Ommegangstraat –
Nitterveldstraat
Ommegangstraat –
Rubberigtsbank

19

Ommegangstraat – Keizerrei

20

Ommegangstraat – Geerstraat

21

Ommegangstraat – Keizerrei

22

Ommegangstraat – Tenabele

23

Ommegangstraat – Weitstraat

24

Rijksweg – Mariaborrestraat

25

Mariaborrestraat –
Maalzaakstraat

26

Mariaborrestraat – Zakstraat

27

Mariaborrestraat –
Steenbeekdries

28

Steenbeekdries – Pontstraat

29

Stationsberg –
Nederholbeekstraat
Nederholbeekstraat –
Mussestraat

30
31

Nederholbeekstraat – Boitsbank

32

Kleistraat – Taaienberg

33

Taaienberg – Bossenaarstraat –
Poesthem

34

Poesthem – Aatse Heerweg

35

Aatse Heerweg – Drappendries

36

Drappendries – Beukelweg

37

Drappendries – Kleistraat

38

Vlaamse Ardennenstraat –
Bosketse
Vlaamse Ardennenstraat –
Boskant
Vlaamse Ardennenstraat –
Boskantdreef
Vlaamse Ardennenstraat –
Rubberigtsbank

39
40
41
42

Rubberigtsbank - Terbeke

9.

PZ BRAKEL - VERGUNNING TOT DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD RONDE VAN VLAANDEREN VOOR
BELOFTEN.
PZ Brakel - Vergunning tot doortocht wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor beloften.
BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van strikte naleving van de voorschriften opgegeven door de overheid die de
vergunning tot inrichting verleende, en het, binnen de gestelde termijn, ter beschikking stellen van de lijst
met de namen van de in te zetten seingevers, wordt aan
VWZ Ria,
Harensesteenweg 228, 1800 VILVOORDE, toelating van doortocht verleend op het grondgebied van de
gemeente Maarkedal, voor de wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen voor beloften op zaterdag 13 april
2019, volgens de aanduidingen verstrekt in de vergunningsaanvraag.
Artikel 2
De toestemming wordt verleend voor 05 doortocht(en) over en in de volgorde van de hierna vermelde
wegen zoals deze door hem werden aangevraagd.
Artikel 3
Voor het verzekeren van de veiligheid op de hierna vermelde kruispunten of andere belangrijke of
gevaarlijke punten op de doortocht in deze gemeente, moeten de inrichters zich laten bijstaan door 43
signaalgevers, wier namen kenbaar zullen gemaakt worden en die voldoen aan de voorwaarden bepaald
in art. 3 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, zoals gewijzigd tot op heden.
Artikel 4
Eventuele richtlijnen van de plaatselijke politie dienen stipt nageleefd te worden.
Artikel 5
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar
aanleiding van ongevallen die door de wedstrijd zouden worden veroorzaakt.

10.

PZ BRAKEL - AANDUIDEN PLAATSEN SEINGEVERS, RONDE VAN VLAANDEREN VOOR BELOFTEN.
De inrichters van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor beloften, doorgaand op zaterdag 13
april 2019, dienen op de hieronder vermelde plaatsen een seingever (ten minste 18 jaar oud) te
voorzien die, eventueel in samenwerking met de beschikbare leden van de politie, daar de veiligheid
zullen verzekeren door het verkeer stil te leggen tijdens de doortocht van de wielrenners.
Een lijst met naam, adres, geboortedata en opstelplaats van de seingevers zal ten laatste 2 weken voor
de aanvangsdatum van de wedstrijd aan de politie worden overhandigd met het oog op machtiging door
de burgemeester.
Gelieve ook te voorzien in een aantal reservepersonen.
Bij niet ontvangst van de lijst met de te machtigen signaalgevers kan de burgemeester de vergunning tot
doortocht intrekken.
NAAM, VOORNAAM, ADRES

GEBOORTE-DATUM

TOEGEWEZEN PLAATS

1

Ommegangstraat - Nitterveldstraat

2

Ommegangstraat – Rubberigtsbank

3

Ommegangstraat – Keizerrei

4

Ommegangstraat – Geerstraat

5

Ommegangstraat – Keizerrei

6

Ommegangstraat – Tenabele

7

Ommegangstraat – Weitstraat

8

Kortekeer – Heidje

9

Heidje – N60

10

N60 – Nukerkestraat

11

Rijksweg – Den Hul

12

Rijksweg – Eglantierstraat

13

Rijksweg – RVK naar Zakstraat

14

Mariaborrestraat – Maalzaakstraat

15

Mariaborrestraat – Zakstraat

16

Mariaborrestraat – Steenbeekdries

17

Steenbeekdries – Spoorwegdreef

18

Berkenstraat – Kortestraat

19

Nederholbeekstraat - Kortestraat

20

Stationsberg – Nederholbeekstraat

21

Nederholbeekstraat – Mussestraat

22

Nederholbeekstraat – Boitsbank

23

Kleistraat – Taaienberg

24

Taaienberg – Fortstraat

25

Taaienberg – Bossenaarstraat –
Poethem

26

Bossenaarstraat – Fortstraat

27

Bossenaarstraat – Langekouter

28

Bossenaarstraat –
Onderbossenaarstraat

29

Onderbossenaarstraat – Puttene(1)

30

Onderbossenaarstraat – Puttene(2)

31

Nederholbeekstraat –
Onderbossenaarstraat

32

Etikhovestraat – Etikhoveplein –
Puttene

33

Etikhovestraat – Poststraat

34

Etikhovestraat – Gieterijstraat

35

Maarkendries – Ladeuze

36

Ladeuze – Ladeuze

37

Ladeuze - Zevenbunder
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38

Eikenberg – Kokerellestraat

39

Kokerellestraat – Kokerellestraat

40

Kokerellestraat – Kapelleberg

41

Kapelleberg – Kabuize

42

Boigneberg – Ten Dale

43

Boigneberg - Kapelleberg

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PLAATSEN VAN EEN CONTAINER IN DE OMER
WATTEZSTRAAT - VERLENGING
Naar aanleiding van het plaatsen van een container voor de woning in de Omer Wattezstraat moeten
van maandag 11 februari 2019 tot en met maandag 18 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



Van maandag 11 tot en met maandag 18 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:
-

JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

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

NACHTERGAELE Joris
Burgemeester

