Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 02 mei 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT IN DE BOELAARDSTRAAT NAAR AANLEIDING
VAN DE WERKEN (FASE 2) AAN HET WOON-EN ZORGCENTRUM "DE SAMARITAAN".
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement in de Boelaardstraat naar aanleiding van de werken (fase
2) aan het woon-en zorgcentrum "De Samaritaan".
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de werken aan het woon- en zorgcentrum de Samaritaan, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf maandag 8 mei 2019 tot en met 30 november 2019:
Zowel kant Boelaardstraat als kant Glorieuxstraat worden voorzien van hekkens met plastiek ketting en
slot. Doorgang van voetgangers en fietsers over het terrein is te allen tijde verboden.
Werfverkeer komt via de Pontstraat, rekening houdend met de tijdelijk tonnagebeperking in het
centrum van Nukerke.
De toegang via de Boelaardstraat zal vooral dienst doen tijdens de fase van de afbraakwerken, alsook
voor toevoer van materialen van de eerste bouwzone.
Toegang Glorieuxstraat zal vooral voor toevoer van materialen voor tweede bouwzone gebruikt worden.
Aan de toegang van de Glorieuxstraaat wordt een zone op eigen terrein voorzien voor
manoeuvreerruimte van werfverkeer.
Er worden nadarhekkens geplaatst in de Glorieuxstraat aan beide kanten met plaatselijk doorgangen
voor opritten van parkings en met 3 oversteekplaatsen.
Er wordt een algemeen parkeerverbod in de Glorieuxstraat aangevraagd.
In de Pontstraat en de Glorieuxstraat wordt signalisatie voor aanduiding van werfverkeer aangebracht.
Werftransport wordt vermeden tijdens de begin- en einduren van de school.
Parking voor werfwagens wordt voorzien op de verder in de Glorieuxstraat gelegen terreinen van de
bouwheer.
De politie zal extra toezicht houden om te controleren of de afspraken door iedereen nageleefd worden.
Indien noodzakelijk, bij kritische momenten wordt de Glorieuxstraat volledig afgesloten. Deze aanvraag
dient minstens 3 dagen op voorhand aangekondigd te worden bij de bevoegde instanties. Andere
verkeersborden dienen afgedekt te worden en iedereen dient geïnformeerd te worden.
In bijlage het werfinrichtingsplan en het signalisatieplan. De signalisatie zal aangebracht worden door
Wyckaert.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.

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
opdrachtgever
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)
Veiligheidscoöordinator
Felix Aelvoet, schooldirecteur

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN
STEENPUINCONTAINER
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter
hoogte van
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam:
Adres:
Telefoon / GSM:
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
burgemeester

