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Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meul-eman, burgemeester,
Geert Asman, IsabeI Dellaert, Luc Van lrlaesberg
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier,
Jan De Beul-e, Debbie De Vl-eesschauwer, Gino DrHaene, Guy
DrHaeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl
aana¡s, Kristof St.evelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van BevervvYr

en Lucien Van de Velde, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschul-digd: Kurt Van Vùeynsberghe, raadslid.

OPENBARE ZITT]NG - PUNT 11 - AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
I'']EGVERKEER _ AANPASSING

DE RAAD:

* Gel-et op de artikels 119 en 13552 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni
1988;

- Gelet op de artikels 4152, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal-
Bestuur d.d. 22 december 2017 en l-atere wi j zigì-ngen;

- Gel-et op de wet betreffende de politj-e over het wegverkeer, gecoördineerd
bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

- Gel-et op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvul-lende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;

- Gel-et op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende afgemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weq;

- Gelet op het ministerieel- besfuit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bi j zondere plaatsingsvoorr¡/aarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

- Gelet op het besl-uit van de Vl-aamse Regering van 23 januari 2009
betreffende de aanvull-ende reglementen op het wegverkeer en de pJ-aatsing
en bekostiging van verkeerstekens;

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

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkef gemeentewegen
betre ft;

- Overwegende dat per collegebesl-uit van 13 juni 2019 principieel akkoord
werd qegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen:

o stilstaan op de zone l-aden-en-l-ossen op de Grote Markt te
reserveren voor leveranciers aan de winkel-s en de horeca zonder
I i ì rlsys¡steru¿J!

o in beide wandelpaden langs de kerk Sint-Laurens het parkeerverbod
uniform aan te duiden zowef links als rechts van de kerk vanaf de
hoek;

o fietsstraten in te voeren op de Grote Markt en op het Groenptein.

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestel-de
verkeersmaatregefen te bekrachtigen en deze op te nemen in de
qecoördineerde tekst van het aanvulfend reglement op de politie over het
wegverkeer.

ZELZATE

.iil:e': -- - ¿{: - - -f:&-;i,¿Í,,/'
,,*"jC {Í.* ¡
:;-it' 'o,, 

^'l
he en Stçvdn De



BESLUIT

in openbare zitting, met algemene stemmen:

Artj-kel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestel-de
verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvulfend
reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermel-de artikels
Artikel 2: - Het artikel- 6.I. "Parkeerverbod" wordt uitgebreid met:

6.1.18. - Grote Markt beide wandelpaden bezijden de kerk Sint-
Laurens: verhoogde borduur vanaf de hoek tot het einde
(GR 2 4/06/2079)

Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele
streep.
Artikel 3: - Het artikel 6.3 "stil-staan en parkeerverbod met beperkte
maatregel" wordt aangepast met:

6.3.1. - Grote Markt - West, langs kant der woningen

6.3.2. - Grote Markt - Oost, langs kant der woningen

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E3
onderbord
"uitgezonderd faden en l-ossen leveranciers winkel-s /horeca" (GR 24/06/2019)
Artikel 4: - Een nieuwe afdeling ll "Fietsstraten" en een nieuw artikel 1B

"Een fietsstraat wordt voorzien in volgende straten of gedeelten ervan:"
wordt voorz j-en en uitqebreid met:

18.1. - Grote Markt - Oost (cR 24/06/2019)
78.2. - Grote Markt - Vüest (GR 2 4/06/2019)
18.3. - Groenplein (cR 2 4/06/2079)

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F111 (begin) en F113
(einde). Al-s extra aandachtst.rekker wordt het gelijkvormig pictogram ook op
de rijweg aangebracht ter hoogte van het verkeerbord. (GR 24/06/201,9)

Artikel- 5: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 24 jufi 2019

Artikel 6: - De gemeenteraad beslist dit aanvul-lend reglement af te kondì-gen
conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaa] Bestuur
Artikel 'l : - Afschrift van dit besl-uit wordt gestuurd naar:

griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent;
griffle van de Politierechtbank te Gent;
heer zonechef van de Lokafe Polítie;
bestendige deputatie van de provincieraad;
gemeentefi¡ke technische dienst.

8: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende
330 van het Decreet over het Lokaaloverheid door

Bestuur.
Artikel 9:

de lijst bedoeld in artikel-

Dit aanvul-l-end reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan
en Verkeersveil-igheid.de Vfaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juni 2019.
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Provincie OOST-VLAANDEREN

Gemeente Telzale

Gemeentebestuur Zelzate ¡ Grote Markt 1 r 9060 Zelzate

Per elektronische briefwisseling aan:

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;

Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

de gemeentelijke technische dienst

Ons kenmerk
gv/st/19.0640

correspondent
Guy Verbuyst

contactgegevens
quy.verbuyst@zelzate.be

09 34220 24

datum
02-07-2019

Betreft: aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer

Geachte

Gelieve in bijlage een afschrift te willen vinden van het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 juni 2019 houdende een aanpassing
aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wegens het invoeren van volgende verkeersmaatregelen:

stilstaan op de zone laden-en-lossen op de Grote Markt te reserveren voor leveranciers aan de winkels en de horeca
zonder tijdsvenster,

in beide wandelpaden langs de kerk Sint-Laurens het parkeerverbod uniform aan te duiden zowel links als rechts van
de kerk vanaf de hoek,

fietsstraten in te voeren op de Grote Markt en op het Groenplein.

Ook de gecoördineerde tekst werd bijgevoegd.

Hoogachtend

de, directeur,
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