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Aanwezig: 
 

DELAERE Chris, Voorzitter 
 
THIENPONT Peter, Burgemeester 
 
BAUWENS Marc, VANDE CATSYNE Anny, LIPPENS Steven, DE COKER Herman, 
Schepenen 
 
DE MAESENEIRE Hilde, LUST Frans, PROVOST Danny, CAPIAU Sylvie, DE TOLLENAERE 
Ann, DE MULLIER Geert, VAN BOVEN Herman, DE WAELE Marie Josephe, VANDER 
SCHELDEN Guy, DECORDIER Stijn, Raadsleden 

 

DIDIER Mark, Gemeentesecretaris 
  
Verontschuldigd: DUWIJN Guy, schepen 

 

2. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT – ESSESTRAAT EN KOLPAARTSTRAAT – 
INVOEREN KISS-AND-RIDE-ZONE IN DE NABIJHEID VAN DE SCHOOL. 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg in het bijzonder art 22 
quater; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de aanwezigheid van de Vrije Basisschool in de Essestraat en de Gemeenschapschool 
in de Kolpaartstraat; 

Gelet op het feit dat het college, op vraag van de schooldirecties, een Kiss-and-Ride-zone wilt 
invoeren in de Essestraat en Kolpaartstraat; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te 
verschaffen van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 



 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen, 

Art. 1 - Er wordt in de Essestraat, rechts in de richting van de kerk, een Kiss-and-Ride-zone 
voorzien vanaf de aansluiting van de pas aangelegde zijweg van de Essestraat (voorbij de 
bocht) tot aan de uitgang van de school. 

In de nieuw aangelegde zijweg van de Essestraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het 
doorgaand verkeer geschiedt er enkel in de richting Hessestraat Horebeke. 

Daarnaast wordt in de Kolpaartsstraat, rechts in de richting van de kerk, een Kiss-and-Ride-
zone van 20m voorzien juist vóór de aansluiting met de Schoolstraat. 

De reglementering Kiss-and-Ride aan beide scholen geldt iedere schooldag van 08.00 tot 
09.00u. 

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 Kiss-and-Ride-plaatsen worden gesignaleerd met de borden E1 en verder 
aangevuld: 

1. voor de Essestraat met de borden “begin en einde reglementering (pijl naar boven en 
onder, type X a en b)” en onderbord met melding " Op schooldagen van 08.00u tot 
09.00u". 

2. voor de Kolpaartstraat met het bord type Xc (20m) en onderbord met melding " Op 
schooldagen van 08.00u tot 09.00u". 

3. voor het eenrichtingsverkeer in de zijweg, de borden C1 en F19. 
Om de zone aan beide scholen te accentueren kan ook een bord worden bijgevoegd zoals in 
bijlage afgebeeld. 
 
Art. 5 - Gezien een gedeelte van de Essestraat behoort tot het grondgebied van Horebeke, zal 
voor goedkeuring een afschrift overgemaakt worden aan het gemeentebestuur van Horebeke. 
 
Art. 6 - 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 politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal – Zwalm  
-  aan het gemeentebestuur van Horebeke. 
 

Namens de Raad : 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
M. DIDIER C. DELAERE 
 

Voor eensluidend uittreksel : 
Maarkedal, 14.07.2010 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
M. DIDIER  C. DELAERE 
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