Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 27 juni 2019

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT IN DE DRAPPENDRIES NAAR AANLEIDING VAN
BETONWERKEN
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement in de Drappendries naar aanleiding van betonwerken
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van betonneringswerken aan het kruispunt Drappendries - Beukelweg zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Dinsdag 11 juni tot en met dinsdag 2 juli 2019
Verboden doorgang voor alle bestuurders uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Drappendries, vanaf het
kruispunt met de Kleistraat tot het kruispunt Drappendries – Poesthem - Kerkemstraat. Deze maatregel
wordt aangeduid met de verkeersborden C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Een omleiding wordt voorzien langs Kleistraat – Taaienberg – Poesthem voor de bestuurders komende
van Louise-Marie. De bestuurders komende van Etikhove zullen omgeleid worden via Kerkemstraat –
Delfdries - Leideveld – Bierweg – Markette – Boskant.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Maarkedal
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 evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie ()

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN STELLING TER
HOOGTE VAN NEDERHOLBEEKSTRAAT 112.
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter
hoogte van Nederholbeekstraat 112.
BESLUIT

Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Zoé Vanhellemont
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.
3.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT AAN OVERWEG 29 OP TERBEKE NAAR
AANLEIDING VAN ONDERHOUDSWERKEN AAN HET SPOORWEGNET.
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op Terbeke naar aanleiding van de onderhoudswerken
aan het spoorwegnet.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 29 (Terbeke) zijn
de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf dinsdag 11 juni 2019 tot en met dinsdag 16 juli 2019 (verlenging)
Verboden doorgang voor alle bestuurders op Terbeke ter hoogte van overweg 29. Deze maatregel wordt
aangeduid met een afsluiting over de volledige weg. Hekken rood/wit + bord C3 + minimum 3 oranjegele
knipperlichten + C19, A31 en F41 “Wegomlegging”.
Een omleiding wordt voorzien via Rubberigtsbank, Donderij en Weitstraat. De signalisatie wordt geleverd
en geplaatst door de aanvrager.
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:
4.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie ()

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT AAN OVERWEG 33 OP DE MUSSESTRAAT NAAR
AANLEIDING VAN ONDERHOUDSWERKEN AAN HET SPOORWEGNET.
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op de Mussestraat naar aanleiding van de
onderhoudswerken aan het spoorwegnet.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 33 (Mussestraat)
zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf dinsdag 11 juni 2019 tot en met dinsdag 16 juli 2019 (verlenging)
Verboden doorgang voor alle bestuurders op de Mussestraat ter hoogte van overweg 33. Deze maatregel
wordt aangeduid met een afsluiting over de volledige weg. Hekken rood/wit + bord C3 + minimum 3
oranjegele knipperlichten + C19, A31 en F41 “Wegomlegging”.
Een omleiding wordt voorzien via Pontstraat en Stationsberg. De signalisatie wordt geleverd en geplaatst
door de aanvrager.
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:
-

5.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie ()

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT AAN OVERWEG 36 OP DE MAALZAAKSTRAAT
NAAR AANLEIDING VAN ONDERHOUDSWERKEN AAN HET SPOORWEGNET.
Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op de Maalzaakstraat naar aanleiding van de
onderhoudswerken aan het spoorwegnet.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 36
(Maalzaakstraat) zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

Vanaf dinsdag 11 juni 2019 tot en met dinsdag 16 juli 2019 (verlenging)
Verboden doorgang voor alle bestuurders op de Maalzaakstraat ter hoogte van overweg 36. Deze
maatregel wordt aangeduid met een afsluiting over de volledige weg. Hekken rood/wit + bord C3 +
minimum 3 oranjegele knipperlichten + C19, A31 en F41 “Wegomlegging”.
Een omleiding wordt voorzien via Mariaborre, Rijksweg en Oudenaardeweg. De signalisatie wordt
geleverd en geplaatst door de aanvrager.
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:
6.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie ()

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN RUITEROMMEGANG
ST. DONATUS TE ETIKHOVE
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de ruiterommegang St. Donatus te
Etikhove om een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de ruiterommegang St. Donatus te Etikhove, georganiseerd door Sint Donatus Gilde,
zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 14 juli van 13 tot 18.30 uur
Parkeerverbod






In de Onderbossenaarstraat
In de Poststraat
In de Etikhovestraat
Op het Etikhoveplein
In de Nederholbeekstraat van het Etikhoveplein tot aan het kruispunt met de
Onderbossenaarstraat / Eierput

Verboden toegang in beide richtingen voor alle bestuurders






In de Onderbossenaarstraat
In de Poststraat
In de Etikhovestraat
Op het Etikhoveplein
In de Nederholbeekstraat van het Etikhoveplein tot aan het kruispunt met de
Onderbossenaarstraat / Eierput

Omlegging


Een omlegging voor de Onderbossenaarstraat wordt voorzien via de Bossenaarstraat, Fortstraat,
Boitsbank en Nederholbeekstraat




Het verkeer komende van Oudenaarde zal worden omgeleid via de Berkenstraat en de
Kortestraat
Het verkeer komende van Ronse zal worden omgeleid via de Eierput en de Berkenstraat.

De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 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:
-

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie ()
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