PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN

GEMEENTE
MAARKEDAL

ARRONDISSEMENT
OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE
GEMEENTERAAD
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 24 FEBRUARI 2009

Aanwezig:

Delaere Chris , Voorzitter
Thienpont Peter, Burgemeester
Bauwens Marc, Vande Catsyne Anny, Duwijn Guy, Lippens Steven, De Coker
Herman, Schepenen
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Provost Danny, Capiau Sylvie, De Mullier Geert, Vander Schelden Guy ,
Decordier Stijn, Raadsleden;
Mark DIDIER, gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:
2.

De Waele Marie Josephe.

POLITIEVERORDENING FREMISSTRAAT – VERBODEN TOEGANG VOOR FIETSERS AAN
“BIERBROUWER WANDELROUTE” TE MAARKEDAL.

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 op het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het artikel 119 van de nieuwe gemeentewet;
BESLUIT: met 15 stemmen voor bij 1 onthouding (Frans Lust);
Art. 1 - Gelet op het feit dat de “Bierbrouwer wandelroute” veelvuldig gebruikt wordt
door mountainbikers en dat er hierdoor in het smalle paadje ter hoogte van de
Fremisstraat een geul is ontstaan die hinderlijk en gevaarlijk kan zijn voor voetgangers,
worden volgende maatregelen doorgevoerd:
Verboden toegang voor fietsers:

Plaatsen van een voetgangers draaihekken te 9680 Maarkedal, Fremisstraat aan beide
kanten van het wandelpaadje, onderdeel van de “Bierbrouwerwandelroute” en dit op
de plaats waar het smalle wandelpad aan beide zijden is omheind;
Aanbrengen van het verkeersbord C11 ter hoogte van de voetgangersmolen;
Art.2.- Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens
aangebracht en eventueel politieposten worden geplaatst om de getroffen
maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.
Art.3.- Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van
het gemeentedecreet.
Art.4.- Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet
betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met
latere wijzigingen en aanvullingen.
Art.5.- Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden
aan :
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde
- de griffie van de politierechtbank te Oudenaarde
- de heer Procureur des Konings te Oudenaarde
- de Zonechef van de politiezone Brakel.
- Administratie Wegen en Verkeer Oudenaarde;
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