UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET
SCHEPENCOLLEGE
_______________
Zitting van 1 maart 2016
AANWEZIG:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita
DE CONINCK, Bob D’HAESELEER en Danny SMESSAERT, schepenen;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.
-----

Algemeen bestuur – aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – Oostveldstraat –
opheffing besluit gemeenteraad dd. 29 november 1972.
Het college,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd tot op heden
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen, waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29 november 1972 waarbij het inrijden wordt verboden
in de Oostveldstraat, richting Lembeke, voor voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan
het gewicht in beladen toestand hoger is dan 5 ton;
Gelet op het advies van de politie dd. 17 december 2015 en de nota van de mobiliteitsambtenaar;
Gelet op de bespreking in de zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 februari
2016, waarbij ervoor wordt geopteerd om –teneinde sluipverkeer in diverse kleine straten en wijken te
vermijden- dit aanvullend gemeentelijk reglement op te heffen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 18 mei 2009, waarbij de bevoegdheid tot het opstellen
van aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer wordt gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen, in toepassing van de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april
2009;
BESLUIT:

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement dd. 29 november 1972 houdende verkeersregeling
Oostveldstraat wordt met ingang van heden opgeheven.
Namens het college,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De burgemeester-voorzitter,
get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de voorzitter,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

