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UITTREKSET UIT DE NOTULEN VAN
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LEDEGEM

Zitting van 4 september 2017

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
wally corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde, Geert wylin, schepenen
Raf Selschotter, Marijke Devos, Gerda Dewulf, Delphine euaegebeur,
Marianne Eeckhout, sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, carlos casteleyn,
Karen Vromman, caroline Seynhaeve, piet Vandermersch, Katelijn Van lsacker,
Andy Vandoorne, gemeenteraadsleden
Geert Demeyere, gemeentesecretarís
Niels Lagae, Sien Jacques, gemeenteraadsleden

> Gemeentedecreet
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, S 2.
wet van 16 maart i"968 tot coórdinatie van de wetten betreffende de politíe
over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel il1.

Ministerieel Besluit van 1"1 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bíjzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden
bepaald, en latere wijzigingen.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, en latere
wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens.

> OmzendbriefMO8/2009/0Lvan

Vaststellen van een aanvullend verkeersregl ement voor snelheidsremmende maatregelen in
de Sint-Pietersstraat

Bevoegdheid
Juridische grond )

))

))

)

))

))

aanvullende menten op de
2009 betreffende de gemeentelijke
over het wegverkeer.

3 april
politie

Verwijzingsdocu menten > Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus
2016 betreffende vaststellen van een tíjdelijk politiereglement op het verkeer
te Ledegem naar aanleiding van snelheidsrem mende maateregelen in de Sint-
Pietersstraat

Feiten, context en
argumentatie

> Het is noodzakelÍjk de reglementering omtrent de toegelaten snelheid in de
Sint-Pietersstraat te wijzigen, teneinde de ve rkeersveiligheid te garanderen.
De genomen maatregeren in de besrissing van het coilege van burgemeester
en schepenen van 29 augustus 2016 betreffende vaststellen van een tijdelijk
politiereglement op het verkeer te Ledegem naar aanleiding van
snelheidsremmende maateregelen in de Sint-pietersstraat, zijn positief
geëvalueerd.

)) De maatregelen die hierna worden genomen betreffen een
Tussenkomsten
Stemmen

> Schepen Wally Corneillie geeft toelichting.
Met unanimiteit.
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Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement voor snelheidsremmende maatregelen in de Sint-pietersstraat

gemeenteweg.
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Besluit

get. Geert DemeYere

Geert De re

Gem

De gemeenteraad beslist:

Artikell
ln de Sint-Pietersstraat, vanaf het kruispunt met de Provinciebaan, N32 tot aan de

bebouwdekomvanLedegemenindelndustrieweg'vanafdeSint-Pietersstraat
richting centrum, wordt de snelheid beperkt tot 50 km per uur'

oit veÀod wordt kenbaar gemaakt door de zoneborden czc43 en cZ c43, met

vermelding "50".
Artikel 2

ln de sint-Pietersstraat, 15 meter over het kruispunt sint-Pietersstraat, voorbij het

huisnummer 74in derichting Roeselare, wordt een verhoogde inrichting onder de

vorm van een verkeersdrempel geplaatst'

Dit wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F87 ter hoogte van de

drempel en een verkeersbord Al4 met onderbord "l00 meter" in de Sint-

Pietersstraat, komende uit de richting Roeselare, op 100 meter voor de drempel'

Artikel3
Deze maatregelen gaan in op 4 september 2017'

Artikel4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:

> dienst secretariaat: 1;

> dienst grondgebiedszaken: 1;

> zonechef van de politiezone Grensleie: 1;

>VlaamsHuisvoordeVerkeersveiligheid,AfdelingbeleidMobiliteiten
Verkeersveiligheid : 2'

Aldus beslist in de zitting van 4 september 20t7
get. Bart DochY

Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Bart DochY

Bu rgem eester-voo rzitter
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