
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 30 oktober 2006 

Aanwezig: Thienpont Peter, Burgemeester-Voorzitter; 
Guy Duwijn, Anny Vande Catsyne, Schepenen; 
Marc Bauwens, Bernadette Casiers, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Johan 
Cruypeninck, Steven Lippens, Chris Delaere, Mieke Jaenen, Jean-Paul Valepijn, Marie 
Josephe De Waele, Angélique Van Welden Raadsleden; 
Didier Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd: Eric Van Eeckhout, Frans Lust, Ivan Van Hoecke. 

5. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT – HEIRWEG VERBOD DOORGAAND
VERKEER VOOR VOERTUIGEN WAARVAN DE MASSA IN BELADEN TOESTAND
HOGER IS DAN 3,5 TON

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 Heirweg een kortere verbindingsweg betreft tussen Hofveldstraat en Stokstraat;

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

Overwegende dat in deze smalle gemeenteweg het kruisen van vooral zware voertuigen de bermen 
van deze holle weg worden beschadigd en hierdoor alleen de toegang tot personenwagens aangewezen 
is; 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 

Art. 1 - Met uitzondering van het plaatselijk verkeer, is de toegang in de Heirweg in beide richtingen 
verboden voor alle voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, met 
uitzondering van landbouwvoertuigen. 

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 het bord C21 (max 3,5 ton) en een onderbord 
“Uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 

Art. 5 - Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur ten behoeve 
van de Bestendige Deputatie, 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 
en Zwalm. 

Namens de Raad : 
De gemeentesecretaris, De Burgemeester-voorzitter, 
M. DIDIER P. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 31 oktober 2006 

De gemeentesecretaris    De burgemeester 

M. DIDIER P. THIENPONT


