
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 12 november 1996 

Aanwezig: THIENPONT Peter, Burgemeester-Voorzitter; 

DERIEMAEKER Stijn, VAN EECKHOUT Eric, LUST Frans, CAPIAU Roger 

Schepenen; 

LIPPENS Etienne, DE SMET Gerard, DE MEULEMEESTER Edmond, 

VANDERLINDEN Richard, BAUWENS Marc, MOREAU Marcel, VANDENHAUTE 

Yvette, VANDENABEELE Herman, YSEBAERT Gilbert, DUWIJN Guy, CASIERS 

Bernadette, DE MAESENEIRE Luc, Raadsleden;  

DIDIER Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd 

1. TREFFEN VAN EEN POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER - BOSGATSTRAAT

DE GEMEENTERAAD IN OPENBARE ZITTING VERGADERD ;

Overwegende dat door Vanhoecke Bernard, Bosgatstraat 38, te ex-Schorisse, langs beide zijden van de weg

die leidt naar het Bos te Rijst, de weiden werden aangekocht ;

 dat Vanhoecke Bernard hierdoor ook eigenaar is geworden van de weg die leidt naar het Bos te Rijst,

met uitzondering van een breedte van 90 cm., zijnde de breedte van de bestaande voetweg ;

 om moeilijkheden tussen de eigenaar en de autobestuurders die een parkeerplaats zoeken, zo dicht

mogelijk tegen het Bos te Rijst, te vermijden, zal de niet openbare weg door de eigenaar met slagbomen

worden afgesloten ;

 de eerste 110 m. Vanaf het kruispunt met de Bosgatstraat, richting bos is openbare weg en wordt

derhalve niet afgesloten.  Het verkeer met voertuigen zal er echter niet mogelijk zijn als de slagbomen

zijn geplaatst ;

Gelet op artikel 135, par. 2 van de Gemeentewet ; 

Gelet op de omzendbrief van de Heer Minister van Verkeerswezen, dd. 18 februari 1966 ; 

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij K.B. dd. 16 maart 1968 ; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer ; 

Gelet op het feit dat de gemeente het beheer heeft over de wegen waarop navermelde maatregelen 

betrekking hebben ; 

Na beraadslaging ; 

BESLIST : Met eenparigheid van stemmen, 

Art. 1 : Er wordt een inrijverbod ingevoerd in de Bosgatstraat, voor alle gemotoriseerd vervoer, met 

uitzondering van het plaatselijk verkeer, vanaf het kruispunt met de straat die naar het Bos te Rijst leidt tot 

aan het einde van de openbare weg. 

Art. 2 : Het inrijverbod zal worden gesignaleerd met volgende verkeersborden : 

C3 ; 

uitgezonderd plaatselijk verkeer ; 

uitgezonderd fietsers ; 



C 31 b ; 

eventueel C 31 b + onderbord 100 m. 

Art. 3 : De overtreders van dit reglement zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van het K.B. 

van 16 maart 1968, zoals het werd gewijzigd en aangevuld. 

Art. 4 : Afschrift van dit besluit zal toegestuurd worden aan : 

- de Heer Gouverneur ;

- de heer Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg ;

- de heer Griffier van de Politierechtbank ;

- de heer Bevelhebber van de Rijkswacht ;

- de heren plaatselijke veldwachters.

- de Brandweer ;

- de inrichters.

Namens de Raad : 

De gemeentesecretaris, De Burgemeester-voorzitter, 

M. DIDIER P. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel: 

Maarkedal, 13 november 1996 

De gemeentesecretaris    De burgemeester 

M. DIDIER P. THIENPONT


