Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 31 mei 2016 om 19 uur
Aanwezig:
TEIRLINCK Nele, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, MEIRHAEGHE Filip en DE TOLLENAERE Ann,
schepenen
VANDE CATSYNE Anny, schepen van rechtswege (raadslid met raadgevende stem)
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, LIPPENS Steven, VAN BOVEN Herman, PROVOST
Danny,
VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN HEDDEGEM Yves, VAN WELDEN Marijke, LUST William en SCHOORENS Inge,
raadsleden
JOURQUIN Lesley, gemeentesecretaris

4

TREFFEN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN EEN PARKEERVERBOD
IN DE NUKERKESTRAAT TER HOOGTE VAN DE WONING MET HUISNUMMER 10
HET COLLEGE,
BEVOEGDHEID
Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij wet van 1 juni 2011.
JURIDISCHE GROND
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij
van 7 februari 2003.
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.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij decreet van de Vlaamse overheid van 9 juli 2010.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van
de federale overheid van 11 juni 2006.
Overwegende dat in heel de gemeente Maarkedal de zone 70 werd ingevoerd.
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.
MOTIVERING
In woning Nukerkestraat n° 10 woont een huisarts. Tijdens de consultaties parkeren er steeds voertuigen
van cliënten voor de deur. De Nukerkestraat is op die plaats niet breed genoeg om t.h.v. van die
geparkeerde voertuigen andere langsrijdende auto’s te laten kruisen. Ook wordt het zicht op het van
rechts komende verkeer ontnomen van de bestuurders die uit de Oude Heerweg het kruispunt met de
Nukerkestraat willen oprijden. De cliënten kunnen in de onmiddellijke omgeving op een veiliger plaats hun
voertuig parkeren in de Oude Heerweg waarvan de rijbaan breder is.
Op voorstel van het schepencollege.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen,
Artikel 1:

In de Nukerkestraat wordt een parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van woning n° 10, rechts
in de rijrichting van de kerk.

Art. 2:

Deze maatregel zal gesignaleerd worden met gele onderbroken strepen overeenkomstig
artikel 75.1.2° van het KB 1 december 1975 politie op het wegverkeer en zijn latere
wijzigingen.

Art. 3:

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 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 Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere
wijzigingen en aanvullingen.

Art. 5:

Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan,:




de lokale politie
de technische dienst
FOD Justitie
Namens de gemeenteraad:

i.o.
De gemeentesecretaris,
L. JOURQUIN

De voorzitter,
N. TEIRLINCK
Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op donderdag 2 juni 2016

De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

L. JOURQUIN

N. TEIRLINCK

