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2.

NUKERKEPLEIN - AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET
VERKEER TER HOOGTE VAN WONING NUKERKEPLEIN 6 GEWICHTSBEPERKING.
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET
VEREISTE QUORUM,
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 openbare weg op het Nukerkeplein rond de kerk loopt en bestaat uit
een eerder brede weg die, gezien vanuit de richting N60, rechts een verbindingsweg
uitmaakt tussen de Nukerkestraat en de Boelaardstraat en links een lokale smalle weg is
waarlangs zich een drukkerij, het parochiaal centrum en een woning bevindt;
Overwegende dat het aanvoeren van goederen voor de drukkerij en het parochiaal centrum
in die smalle straat steeds van uit de richting Nukerkestraat gebeurt en dit kan toegelaten
worden in de eerste 50m van deze weg;

Gelet op het feit dat dit stukje Nukerkeplein een 30 tal meter voor de aansluiting met de
Boelaardstraat zeer smal is en brede voertuigen reeds verscheidene malen schade berokkend
hebben aan het openbaar domein en verlichtingspalen;
Overwegende dat reeds eerder de kerkmuur en de afsluiting van woning Nukerkestraat n° 6
aangereden werden door zwaar vrachtverkeer;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Art. 1. In het stukje Nukerkeplein, weggedeelte voor drukkerij De Riemaecker vanaf de
aansluiting met Eglantierstraat tot aan de Boelaardstraat, geldt, vanaf het parochiaal
centrum tot aan de aansluiting met de Boelaardstraat, in beide richtingen, een verbod van
doorgaand verkeer voor voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan
2,10 meter.
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 C27 max. 2,10m en ter
hoogte van de aansluiting met de Eglantierstraat wordt een voorsignalisatie C27 met
onderbord type Ia “50m” geplaatst.
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 - Zwalm, en aan de Vice Eerste Minister van Mobiliteit en
Vervoer, Résidence Palace, Directie D1 Wegveiligheid, Wetstraat 135, 1040 BRUSSEL.
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