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Verontschuldigd:
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De Maeseneire Hilde, schepen.

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT – BUURTWEGEN 76 EN 86
MAARKE-KERKEM – VERBOD VOOR ALLE VOERTUIGEN MET
UITZONDERING VOOR AANGELANDEN EN FIETSERS
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 gemeente Horebeke de buurtwegen Schamperij en Bogaardsveld wil
reglementeren in die zin dat alleen plaatselijk verkeer en het verkeer van voetgangers,
fietsers, bromfietsers en landbouwvoertuigen mogelijk is;

Overwegende dat die zelfde loswegel ( buurtweg N° 86) en een kleine voetweg (N° 76),
aansluitend vanaf Varent, voor een deel op Maarkedal liggen;
Overwegende dat deze buurtwegen naast de lokale bewoners, fietsers en landbouwers ook
gebruikt worden door bestuurders van quads en deze voertuigen zorgen voor allerlei hinder
en bovendien de natuur veel schade berokkenen;
Gezien de klachten van de buurtbewoners aan het adres van het college van Burgemeester
en Schepenen uit Horebeke;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Art. 1 - Met uitzondering voor de voertuigen van de aangelanden en het verkeer van
fietsers, is het verkeer van motorvoertuigen in de buurtwegen n° 86 en n°76 Schamperij,
verboden voor alle bestuurders van motorvoertuigen.
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 - De maatregel zal gesignaleerd worden met de borden C3 met onderbord
“uitgezonderd aangelanden” alsmede het onderbord M2 in opdracht en voor rekening van
de gemeente Horebeke.
Art. 7 - 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, Directie Wegveiligheid, Vooruitgangstraat, 56, 1210 BRUSSEL.
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