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Afwezig:

15.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT MET SNELHEIDSBEPERKING TER HOOGTE VAN
KAPELLEBERG EN BOIGNEBERG.

Feiten en context
Naar aanleiding van een aantal klachten en meldingen moeten op het grondgebied van de gemeente
Maarkedal voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare
wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
Naar aanleiding van de wegenwerken aan de N457 en de op dit moment geldende omleiding is een
gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan op de Kapelleberg – Boigneberg. Een tijdelijke snelheidsbeperking
tot 50 km/ uur dringt zich op.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
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 ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituatie op de Kapelleberg - Boigneberg zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht:


tijdelijke snelheidsbeperking tot 50 km/ uur

De 4 verkeersborden “50km/uur, duidelijk genoeg”, worden verplaatst van Mariaborre / Steenbeek naar
Kapelleberg en Boigneberg.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
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.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
-

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)
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