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11. TREFFEN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT TOT HET
INVOEREN VAN EEN SNELHEIDSBEPERKING TOT 70 KM/UUR EN 50 KM/UUR
IN DE MAALZAAKSTRAAT

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;

Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;

Overwegende dat de Maalzaakstraat, een gemeenteweg in betonverharding, een kortere
verbindingsweg is tussen de N60 en de N457;

Overwegende dat door deze kortere verbinding het doorgaand verkeer een overlast betekent voor de
plaatselijke bevolking;

Overwegende dat er snel gereden wordt in deze gemeenteweg waarlangs een vrij dichte bebouwing
ligt tussen de Spoorwegdreef en woning Maalzaakstraat nr. 2 en bovendien zich daar ook het
voetbalterrein en het gemeentelijk jeugdhuis bevinden die vooral veel jonge mensen aantrekt;

Overwegende dat het aangeraden zou zijn een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren in die
zone met dichtere bebouwing en daarbuiten best een snelheidsbeperking van 70 km/0ur;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen,

Art. 1 – Er wordt langsheen de Maalzaakstraat  vanaf de aansluiting met de Mariaborre  tot aan het
kruispunt met de Spoorwegdreef en vanaf de aansluiting met de N457 Oudenaardeweg tot aan de
woning Maalzaakstraat nr. 2 een snelheidsbeperking ingevoerd tot 70 km/uur en vanaf het kruispunt
met de Spoorwegdreef tot aan woning Maalzaakstraat nr. 2, een snelheidsbeperking van 50 km/uur
ingevoerd.



Art. 2 – Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden bekend 
gemaakt. 

Art. 3 - De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de 
wet betreffende de Politie van het wegverkeer. 

Art. 4 – Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de borden C43 (50km/uur en 70 km/uur) en 
aan ieder kruispunt worden herhaald. 

Art. 5 –Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan  de Griffier van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Oudenaarde, aan de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde, aan de Directeur 
Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde, aan de zonechef van de politiezone Brakel - 
Horebeke - Maarkedal – Zwalm en aan de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Directie D1, Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel. 
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