
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 

-------------------------                     ---------------------- 

DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 02 MAART 2020 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven 

De Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Filip Bruggheman, Jan De Beule, 

Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, 

Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, 

Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, 

Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, 

Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Frank Bruggeman, Vincent Dierickx, raadsleden. 

---------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 10a – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 

WEGVERKEER – AANPASSING: ASSENEDESTEENWEG 104 - VERLENGEN FIETSPAD  

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

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 van 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 van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 februari 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

• het aanbrengen van een fietspad aansluitend op de bestaande 

aanduiding op de R4 en over een lengte even lang als die aan de 

zijde van de fietsenstalling (dus tot en met huisnummer 137). 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 



Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt)  bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Een nieuw artikel 15bis: - Fietspaden (GR 02/03/2020) 

 

15bis.1.1:  Assenedesteenweg 104 en 139 over een afstand van 10 

meter aansluitend op het fietspad van de R4-west (GR 

02/03/2020) 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden zoals 

bepaald in artikel 74 van het Algemeen Reglement op de politie over het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 3: - Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

02 maart 2020. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  


