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AANPASSEN VERKEERSREGLEMENT DD. 29 MEI 2001 VOOR ZWAAR VERVOER
IN DE BEBOUWDE KOM ETIKHOVE (GEWICHTSBEPERKING TOT 10 TON)
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij wet van 24 oktober
2011.
JURIDISCHE GROND

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst
gewijzigd bij wet van 28 april 2010.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van
19 juli 2011.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 11 juni 2011.
Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2001 houdende “Treffen van een politiereglement op het
verkeer - Nederholbeekstraat, Etikhoveplein, Etikhovestraat, Gieterijstraat, Steenbeekdries,
Berkenstraat, Eierput, Kortestraat, Poststraat, Puttene en Onderbossenaarstraat - VERBOD

DOORGAAND VERKEER voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 10
TON.”, zoals aangepast in zitting van 19 juni 2001.
MOTIVERING

De gemeenteraad trof op 29 mei 2001 een politiereglement op het verkeer houdende de
invoering van een VERBOD van DOORGAAND VERKEER voor voertuigen waarvan de massa in
beladen toestand hoger is dan 10 TON over volgende wegen: Nederholbeekstraat,
Etikhoveplein, Etikhovestraat, Gieterijstraat, Steenbeekdries, Berkenstraat, Eierput, Kortestraat,
Poststraat, Puttene en Onderbossenaarstraat. Dit reglement werd aangepast in zitting van 19
juni 2001.
Het college van Burgemeester en Schepenen wenst nu de landbouwers de mogelijkheid te
bieden om hun verplaatsingen van hun bedrijf naar hun landerijen en omgekeerd toch over de
in voornoemd politiereglement beschreven trajecten te laten verlopen: hiervoor is een correctie
op het reglement van 19.06.2001 nodig dat in bedoelde zone naast het plaatselijk verkeer
eveneens het landbouwverkeer toelaat. De signalisatie zal bijgevolg ook dienen aangepast met
de toevoeging “uitgezonderd landbouwverkeer”.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,
Artikel 1: Artikel 2 van het aanvullend verkeersreglement zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 juni 2001 wordt aangevuld als volgt:
Art.2: “In de in artikel 1 genoemde zone wordt naast het plaatselijk verkeer ook het
landbouwverkeer toegelaten”
Art. 2:

Art. 3:

Artikel 4 van het aanvullend verkeersreglement zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 19 juni 2001 wordt aangevuld als volgt:
Art.4: “De maatregel voor de zonale tonnagebeperking zal overeenkomstig art. 65.5 KB
1.12.1975 houdende de Politie op het Wegverkeer, gesignaleerd worden met het bord Z C21 T
(max 10 ton) met onderschrift “uitgezonderd plaatselijk verkeer én landbouwverkeer” op de
in art. 1 genoemde kruispunten alsook met de borden “einde zone”. De wegomlegging zal
gesignaleerd worden met de borden F41 met vermelding “zwaar verkeer”.

Deze verordening zal overeenkomstig art. 112 van de nieuwe gemeentewet worden
bekend gemaakt.

Art. 4:

De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29
van de wet betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Art. 5:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :
- de Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie;
- de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde;
- de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde;
- de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde;
- de zonechef politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal – Zwalm.
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