Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 17 juni 2019 om 00.00 uur

BESLOTEN ZITTING
1.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE
VAN KLOOSTERSTRAAT 2.
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter
hoogte van Kloosterstraat
Feiten en context
Volgend verzoek werd ontvangen:
Naam:
Adres:
Contactgegevens (GSM, mail, fax, …):
Telefonisch de dato : 14/06/2019
voor toelating tot aanbrengen van signalisatie naar aanleiding van inname openbaar domein voor
privaat gebruik te
Gemeente : Maarkedal
Straat : Kloosterstraat
Reden inname : plaatsen nadarafsluitingen met bord C3 in beide richtingen voor snoeiwerken ter
hoogte van Kloosterstraat Omleiding wordt voorzien via Kerkemstraat – Sneppestraat en Leideveld.
Deze werken zullen uitgevoerd worden op zaterdag 6 juli 2019.
De werken worden ingedeeld bij de 3° categorie en ze het verkeer weinig zullen hinderen.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §3, 1°.
Juridische grond
De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 maart 1968,
inzonderheid op het artikel 14.
De bepalingen van het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op de artikelen 60.2, 73 en 78.
De algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie - Deel V ‘Signalisatie van werken’.
Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen - Hoofdstuk X - 3. Signalisatie van werken.

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. Een omleiding wordt
voorzien via Kerkemstraat – Sneppestraat en Leideveld.
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.
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