Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2006
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 INGEVOLGE
SNELHEIDSBEPERKING IN DE WEVELGEM- EN ROESELARESTRAAT
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 ;
Gelet op de brief dd. 6 december 2005 van gemeentebestuur Wevelgem betreffende snelheidsbeperkingen op
wegen tussen Ledegem en Wevelgem ;
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen, bij brief bevestigd op 5 januari 2006 ;
Overwegende dat uit oogpunt van de veiligheid, het aangewezen is de snelheid te beperken in sommige straten
en delen van straten ;
Overwegende dat het wenselijk is om in de volledige Roeselarestraat een zo uniform mogelijke
snelheidsregeling te bepalen ;
Overwegende dat alle te reglementeren wegen gemeentewegen zijn ;
Gehoord burgemeester Paul Vanhie in zijn toelichting ;
BESLUIT :

met 21 ja-stemmen

Goedkeuren van een aanvullend politiereglement ingevolge snelheidsbeperking in de Wevelgem- en Roeselarestraat
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Artikel.1.§1.a.
In de hierna vermelde straten of delen van straten wordt een snelheidsbeperking van 70 km/u
ingevoerd :
- in de Wevelgemstraat (deelgemeente Ledegem), vanaf de grensscheiding met
Wevelgem-Moorsele tot aan het kruispunt met de Menenstraat ;
- in de Roeselarestraat (deelgemeente Rollegem-Kapelle), vanaf de grensscheiding met
Wevelgem-Moorsele tot aan het begin van de bebouwde kom ;
- in de Roeselarestraat (deelgemeente Rollegem-Kapelle), vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan
de grensscheiding met Roeselare-Rumbeke.
§1.b.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van verkeersborden C43
met vermelding “70 km/u”.

Artikel.2.- Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de heer Minister van 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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