
Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 

Arrondissement Roeselare VAN DE GEMEENTERAAD 

Gemeente 8880 Ledegem  
 

 

ZITTING VAN 29 DECEMBER 2003 
 

AANWEZIG : Paul Vanhie, Burgemeester-Voorzitter ; 

Lieven Vandermersch, Geert Mestdagh, Moreen Dewolf, 

Marleen Vansteenkiste, Schepenen ; 

Lucien Seynhaeve, Germain Vandenbussche, Jozef Bostoen, 

Geert Wylin, Geert Dessein, Wally Corneillie, Michel Taillieu, 

Bart Dochy, Daniël Lagae, Raf Selschotter, Christine Gheysen, 

Greet Vanneste-Seurynck, Dominique Masquelin, 

Mieke Vandendriessche-Ghekiere, Marijke Devos-Joye, 

Ludwine Nuytten-Vandeputte, Gemeenteraadsleden ; 

Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. 
 

GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER VOOR HET 

WEREN VAN HET ZWAAR VERVOER IN DE BEBOUWDE KOMMEN VAN DE GEMEENTE 

LEDEGEM 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid de artikelen 112 en 119 ; 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van  

16 maart 1968, en latere wijzigingen en aanvullingen ; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, en latere wijzigingen en aanvullingen ; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en latere wijzigingen en aanvullingen ; 

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat het zwaar vervoer blijft gebruik maken van de wegen van de bebouwde 

kommen van de gemeente Ledegem, hoewel er alternatieven zijn voor het doorgaand verkeer van zwaar vervoer 

; 

 

Overwegende dat het omwille van de verkeersveiligheid niet aangewezen is dat het doorgaand zwaar verkeer 

verder gebruik maakt van de wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Ledegem ; 

 

Overwegende de besprekingen in de gemeentelijke verkeersraad ; 

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op gemeentewegen ; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 

 

Gehoord burgemeester Paul Vanhie in zijn toelichting ; 

 

Gehoord raadslid Bart Dochy in zijn bemerking dat er geen overleg geweest is met de sector en in zijn vraag om 

een uitzondering te voorzien voor het landbouwverkeer van meer dan 7,5 ton ; 

 

Overwegende dat dit reglement geen problemen meebrengt voor de verplaatsingen van zwaar landbouwverkeer 

naar de percelen gelegen binnen de gemeente Ledegem en voor zwaar landbouwverkeer van en naar de 

vestigingsplaats van landbouwers, tuinbouwers of loonwerkers binnen de gemeente Ledegem ; 

 



Na beraadslaging ; 

 

BESLUIT : met 21 ja-stemmen 

 

Artikel.1.- In de bebouwde kommen van Ledegem wordt het doorgaand zwaar verkeer boven de 7,5 ton, met 

uitzondering van het plaatselijk verkeer, verboden. 

 

Artikel.2.- Dit verbod zal ter kennis worden gebracht door middel van de zoneborden E17 en E19 “verboden 

toegang voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk 

verkeer”. 

 

Artikel.3.- Afschrift van dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst voor 

Mobiliteit en Vervoer, Wetstraat 155, 1040 Brussel. 

 

 

 

 

                                                             Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 

   

 NAMENS DE GEMEENTERAAD,  

   

De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 

get. G. Demeyere                  get. P. Vanhie 

   

 Voor eensluidend uittreksel,  

   

De Secretaris,                  De Burgemeester, 

   

   

   

   

   

   

   

   

G. Demeyere                  P. Vanhie 

   

 


