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GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT TONNAGEBEPERKING IN VERSCHILLENDE
GEMEENTEWEGEN TE MAARKEDAL
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID
Artikel 43, § 2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
JURIDISCHE GRONDSLAG
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
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.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017 houdende het goedkeuren van een aanvullend
politiereglement voor het invoeren van een tonnagebeperking in verschillende gemeentewegen op het
grondgebied van Maarkedal
MOTIVERING
De gemeenteraad besliste reeds in zitting van 26 september 2017 om in de gemeentewegen Ladeuze,
Eikenberg, Kokerellestraat, Kapelleberg, Varent en Boigneberg een tonnagebeperking in de te voeren tot
3,5 ton. Aan het stadsbestuur van Oudenaarde werd gevraagd om dezelfde beslissing te nemen voor de
verbindingswegen die starten vanop hun grondgebied. De mobiliteitsambtenaar van de stad Oudenaarde
maakte het betreffende gemeenteraadsbesluit over en deelde mee dat het gemeentebestuur van
Maarkedal voor de tonnagebeperking voor de Eikenberg richting N457 zelf dient goed te keuren aangezien
dat deel van de Eikenberg op het grondgebied van Maarkedal ligt. De plaatsing van de verkeersborden
langs de N8 gebeurt door Agentschap Wegen en Verkeer.
Door de kilometerheffing en de daarbij horende GPS-instructies wordt vastgesteld dat op de

verbindingswegen tussen de N8 en N457 zwaar verkeer doorstroomt terwijl dat verkeer daar eigenlijk niet
hoeft te zijn. Zo geeft dat problemen op Ladeuze, Eikenberg, Kokerellestraat, Kapelleberg, Varent en
Boigneberg. Deze wegen zijn daar niet op voorzien en worden kapot gereden.
Naar aanleiding van het zwaar vervoer die zich regelmatig vastrijdt in gemeentewegen die van nature smal
en bochtig zijn en die tevens hinder vormen voor de buurtbewoners, wordt beslist om een
tonnagebeperking in te voeren van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen in
bepaalde gemeentewegen.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Op een aantal gemeentewegen wordt in beide richtingen de volgende maatregel ingevoerd:
Het is verboden toegang voor zwaar vervoer +3,5t, uitgezonderd plaatselijk verkeer en
landbouwvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
C21 (3,5 ton) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen’.
Het betreft volgende gemeentewegen:
- Ladeuze
- Eikenberg
- Kokerelle
- Kapelleberg
- Boigneberg
- Varent

Art. 2:

Dit aanvullend reglement vervangt het reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van
26 september 2017 houdende het goedkeuren van een aanvullend politiereglement voor
het invoeren van een tonnagebeperking in verschillende gemeentewegen op het
grondgebied van Maarkedal.
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