Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 22 DECEMBER 2005
AANWEZIG :

Paul Vanhie, Burgemeester-Voorzitter ;
Lieven Vandermersch, Geert Mestdagh, Moreen Dewolf,
Marleen Vansteenkiste, Schepenen ;
Lucien Seynhaeve, Germain Vandenbussche, Geert Wylin,
Geert Dessein, Wally Corneillie, Michel Taillieu, Bart Dochy,
Daniël Lagae, Raf Selschotter, Christine Gheysen, Greet VannesteSeurynck, Mieke Vandendriessche-Ghekiere, Marijke Devos-Joye,
Ludwine Nuytten-Vandeputte, Wilfried Rosselle, Geert Vanmarcke,
Gemeenteraadsleden ;
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT TE LEDEGEM (SINT-ELOOISWINKEL) INGEVOLGE SNELHEIDSBEPERKING IN DE LENDELEEDSESTRAAT
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op artikel 135, §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, en op
artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989 ;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van
16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978,
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987 en 17 september 1988 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984,
17 september 1988 en 19 december 1991 ;
Overwegende dat de Lendeleedsestraat een gemeenteweg is ;
Overwegende dat in het belang van de veiligheid van de weggebruikers, het noodzakelijk is maatregelen te
treffen ;
Overwegende dat er in de Lendeleedsestraat, tussen het einde van de bebouwde kom en de woning met
huisnr. 22, twee verhoogde inrichtingen werden aangebracht ;
Overwegende dat in het gedeelte van de Lendeleedsestraat, gelegen buiten de bebouwde kom, er momenteel
geen snelheidsbeperking is ;
Overwegende de snelheidsbeperking tot 70 km/uur voor dezelfde weg gelegen op het grondgebied Lendelede en
dat het wenselijk is de snelheidsbeperking op deze weg éénvormig te maken ;
Gehoord burgemeester Paul Vanhie in zijn toelichting ;
Na beraadslaging ;
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BESLUIT :

met 21 ja-stemmen

Artikel.1.§1.a.
In de Lendeleedsestraat wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingesteld, vanaf het bord F3
(einde bebouwde kom) tot aan de woning met huisnr. 22.
§1.b.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht van de weggebruikers door middel van het
verkeersbord C43 (50 km/uur).

Artikel.2.§2.a.
In voornoemde straat wordt vanaf de grensscheiding met Lendelede tot aan de woning met huisnr. 22
een snelheidsbeperking ingesteld op 70 km/uur.
§2.b.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door middel van het
verkeersbord C43 (70 km/uur).

Artikel.3.- Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de heer Minister van Vervoer en Mobiliteit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
NAMENS DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. P. Vanhie
Voor eensluidend uittreksel,

De Secretaris,

De Burgemeester,

G. Demeyere

P. Vanhie
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