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16. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT IN DE OMMEGANGSTRAAT 

Feiten en context

Naar aanleiding van de werken in Broeke te 9600 Ronse, maakt de Ommegangstraat deel uit van een 
omleiding waardoor de hoeveelheid verkeer fors is toegenomen. Er werd toen beslist om de snelheid op 
een deel van de Ommegangstraat (tussen Kruisstraat en Dammekensstraat) te verlagen naar 50km/u.

De huidige situatie werd geëvalueerd door politiezone Ronse en Brakel, stad Ronse, gemeente 
Maarkedal en AWV. Hierbij kwam men tot de conclusie dat het wegdek in de Ommegangstraat er slecht 
aan toe is, dat het een groot gevaar blijft voor de fietsers, het is moeilijk om met 2 voertuigen te kruisen, 
de weg is bochtig,…  Er werd dan ook beslist om de maatregel van snelheidsverlaging naar 50km/u te 
verlengen totdat de Ommegangstraat volledig heraangelegd is.

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 bovenstaande motivatie, worden de volgende verkeersmaatregelen toegepast op 
de Ommegangstraat, het deel tussen Kruisstraat en Dammekensstraat en dit totdat de Ommegangstraat 
volledig heraangelegd is:

Snelheidsverlaging naar 50km/u. Dit zal worden aangeduid met de verkeersborden C43 (50km/u).



Aangezien dit een gewestweg betreft zal de signalisatie worden voorzien en geplaatst door AWV.

Dit tijdelijk politiereglement vervangt het eerder opgemaakt tijdelijk PR Ommegangstraat 50km/u, dat 
werd goedgekeurd in een besluit van de burgemeester dd. 11 april 2019.

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
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van

 PZ Brakel;
 Wijkcommissariaat Maarkedal
 Aanvrager evenement;
 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
 FOD justitie 
 Omliggende ziekenhuizen
 Private ambulancediensten 
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