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Aanwezig:

Delaere Chris , Voorzitter
Thienpont Peter, Burgemeester
Bauwens Marc, Vande Catsyne Anny, Duwijn Guy, Lippens Steven, De Coker
Herman, Schepenen
Lust Frans, De Maeseneire Hilde, De Waele Marie Josephe, De Tollenaere
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Mark DIDIER, gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:
2.

/

AANVULLEND
VERKEERSREGLEMENT
TOT
HET
UITBREIDEN
VAN
DE
SNELHEIDSBEPERKING TOT 70KM/UUR LANGS DE GEWESTWEG N60 IN MAARKEDAL
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;
Gelet op het Besluit dd. 31.08.1998 van de Directeur-generaal van de Administratie
Wegen en Verkeer houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
waarbij in art. 2. van dit besluit een snelheidsbeperking van 70km/u wordt opgelegd
ter hoogte van het kruispunt N60 - Heidje "de Engel";

in de richting van Gent van kmp 30.550 tot kmp 30.370 en in de richting Ronse van kmp
30.200 tot kmp 30.370;
Gelet op het feit dat in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer twee vaste
onbemande camera's werden geplaatst: één in de richting Gent ter hoogte van kmp
30.440 en één in de richting Ronse ter hoogte van kmp 30.290;
Gelet op het feit dat de afstand tussen de plaats van het ingaan van de
snelheidsbeperking van 70km/u en de plaats van inplanting van de vaste onbemande
camera's te kort is en het ons opportuun lijkt om de snelheidsbeperking in beide
rijrichtingen wat eerder te laten ingaan zodat de weggebruikers, in de kortst mogelijke
tijd, de kans hebben om hun snelheid van hun voertuig aan te passen;
Gelet op het feit dat de signalisatie reeds werd aangepast door de Administratie
Wegen en Verkeer;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen;
Art. 1. - Langs de gewestweg N60 Gent - Ronse - Valenciennes - op het grondgebied
van Maarkedal ter hoogte van het kruispunt met Heidje - Nukerkestraat, wordt de
snelheid beperkt tot 70km/u:
in de richting van Gent van kmp 30.815 tot kmp 30.370;
in de richting van Ronse van kmp 29.834 tot kmp 30.370.
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 C43 (70km/h).
Art. 5. - Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Administratie Wegen
en Verkeer in Oudenaarde en Gent, 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
politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, aan de Vlaamse minister van
Mobiliteit.
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