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AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter;D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,
A. Vannerem, R. De Becker en \Al.l4eens, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen

18.

Aanvullend reglement op het wegrrerkeer: aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op
het kruispunt C. Cludtsstraat - A. Dewitstraat

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van3 apnl2009;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2013 waarin de bevoegdheid voor het uitvaardigen
van de aanvullende reglementen wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat, om de veiligheid van de voetgangers bij het oversteken van de C. Cludtsstraatter
hoogte van de A. Dewitstraat te optimaliseren, het aangewezen is om hier een oversteekplaats voor
voetgangers in te richten;
Overwegende dat deze aangelegenheid besproken werd op het mobiliteitsoverleg vat12 november
2019 waarbij dit voorstel gunstig werd geadviseerd;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;

Besluit:

Artikel

1: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebatend op de volgende plaats:
pludtsstraat
C.
met de A. Dewitstraat.

Artikel 2: De maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van
de rijweg, conform het artikel 76.3 vanhet K.B.
Artikel 3: Het onderhavige reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Minister van
Mobiliteit.
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