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Aanwezig:

Delaere Chris, Voorzitter;
Thienpont Peter, Burgemeester;
Bauwens Marc, Vande Catsyne Anny, De Maeseneire Hilde, Duwijn Guy, De
Coker Herman, Schepenen;
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Lesley Jourquin, waarnemend secretaris.

Verontschuldigd:
1.

De Waele Marie Josephe, Vander Schelden Guy, Raadsleden.

AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT
ETIKHOVESTRAAT/
GIETERIJSTRAAT – PARKEER- EN STILSTAANVERBOD
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET
VEREISTE QUORUM,
Gelet op de wet betreffende de politie op 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;
Gelet op het politiereglement dd. 23.08.2005 betreffende de uitbreiding van de blauwe zone
in de Etikhovestraat;
Overwegende dat in de Etikhovestraat best een parkeerverbod langs één zijde wordt
ingevoerd om het kruisen van voertuigen over lange afstand mogelijk te houden;
Overwegende dat de veiligheid van de weggebruikers langsheen de Etikhovestraat in het
gedrang komt en daartoe het nemen van maatregelen noodzakelijk maakt;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen,

Art. 1: Er wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd in de Etikhovestraat vanaf het
kruispunt met doodlopende zijweg naast de kerk tot aan en in de richting van de
aansluiting met de Gieterijstraat.
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 E3 en verder aangevuld met
de borden “begin en einde reglementering (pijl naar boven en onder, type X a en b)”.
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 Grieffier van de Politierechtbank te Oudenaarde, aan
de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde, aan de zonechef
politiezone Brakel – Horebeke – Maarkedal – Zwalm en aan de Vice Eerste Minister
van Mobiliteit en Vervoer.
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