UITTREKSEL UIT HE
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Besloten zitting van 13 augustus 2013

Aanwezig

:

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK en BobÐIHAESEIEER, schepenen ;
Danny SMESSAERT, schepenivoorzitter OCMW zonder stemrecht
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT

OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER :

GENTSESTEENWEG PARKING NMBS
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het geméentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van
artikel 6, par 1, x ;

I

augustus 1980 tot hervorming van de insteltingen, inzonderheid op

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer

;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2

;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976

en later

wijzigingen waarbij de

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op de ministeriële omzendbríef MOB/2009/0,1 van

3 april 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op de aanleg van de parking NMBS waarbij het noodzakelijk is om een verkeerscirculatie aan te
brengen ;
Gelet op het feit dat de missing link van de fietspaden ls aangelegd
Gelet op de verslagen van de werfvergaderingen

;

Vervolg college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2013
BESLUIT:
Artikel 1,

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk

vastgestelde verkeerstekens.

Artikel2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens
worden

gedragen door de wegbeheerder.

De verkeerstekens die shijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk
worden

venvijderd.

Aíikel3
Het verkeersbord B1 wordt geplaatst op openbare wegen waar de bestuurders voorrang
moeten verlenen
overeenkomstig artikel 1.1.1
Oude Gentweg:fietspaden komende op de Oude Gentweg dienen voorrang te verlenen
Oostveldstraat:fietspad komende op de Oostveldstraat diõnt voorrang te vãdenen

-

Beperkt éénrichtingsverkeer
Op. navolgende wegen

of weggedeelten is het iedere bestuurder, met uitzondering van de fietser,
verboden te rijden in de richting als aangeduid en ter kennis gebracht door de verkeeîsborden
C1 met
onderbord M2 en F1g met onderbord M4 :

-

Nr9

De weg op de parking NMBS van toegang parking kan-t station tot en met uitgang parking
station
NMBS

Verboden aan het volgend kruispunl af te slaan. in de richting door de pijl aangegeven (C31b):
- Gentsesteenweg voor de uitrit van de parking NMBS
Verplichting de door de pijt aangeduide richting te votgen (D1b):
Gentsesteenweg komende van de parking NMBS

-

Verplichting de door de pijlaangeduide richting te volgen (D1e):
op de parking NMBS komende van het tweeiichtingsierkeer naar N9

-

Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van fietsers en voetgangers
(D10)
voet- en fietspaden tussen Oude Gentweg en Ooslveldstraat beide kanien ian OL
.poo*"g
Plaatsen waar parkeren wordt toegelaten of geregeld door de borden Ega tot Egh

op volgende plaatsen wordt een parkeerplãats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen
met een handicap en aangeduid door het verkeersbord Ega met het syñrooõt dat voorromt
in art.

70.2,1.3c van het verkeersreglement

-

:

parking ballon - 1 parkeerplaats
parking NMBS aan de toegang
-,2 parkeerplaatsen

Verkeersbord dat de

bestu
die

veranderen, wijst op fietsers en bestuurders van

tweewielige bromfietsen
kruispunt Spooruveg

-

volgen _ FSObié

oversteekplaats voor fietsers

en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar

bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen (A2s) met ondérbord M9
Oude Gentweg ter hoogte van de fielspaden

-

Gevaar dat niet door een specÍaal symbool wordt bepaald AS1 + M1
Oude Gentweg komende van N9

-
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