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3 HET INVOEREN VAN POLITIEMAATREGELEN WEITSTRAAT TE 9681 MAARKEDAL - WIJZIGING 

VOORRANGSREGELING 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005; laatst gewijzigd bij decreet van 25 april 2014. 

JURIDISCHE GROND 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 

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

Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

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. 

MOTIVERING 

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

Het college van Burgemeester en Schepenen wil de huidige voorrangsregeling van de Weitstraat te 9681 
Maarkedal herzien. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1:  De Weitstraat te 9681 Maarkedal wordt een voorrangsweg tussen het kruispunt met de 
Donderij en het kruispunt met de Ommegangstraat. 



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: Voor deze maatregelen zal volgende signalisatie worden geplaatst, zoals voorzien in art.1 van 
dit besluit : 

Voorrangsregeling : 

a. Een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) dient te worden geplaatst ter hoogte van de
aansluiting met de Weitstraat in de volgende straten :

- Wolvestraat,
- Hoevekouter,
- Terbeke,
- Bakkerbos,
- Holandstraat,
- Keistraat,
- Spichtenberg,
- Tenhole,
- Doodlopende verkavelingsbanen.

b. Een verkeersbord type B15 (voorrangsweg, naar gelang het type kruispunt) dient te
worden geplaatst op 150 meter vanaf elk kruispunt met de straten opgesomd in punt a,
en dit voor beide rijrichtingen.

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De gemeentesecretaris, De voorzitter, 
M. DIDIER N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 1 juni 2015 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

M. DIDIER N. TEIRLINCK


