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Besprekingen en besluiten van het College

Bevoegdheid

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 art. 55

Wetten en Reglementen
o Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd op 16.03.1968.
I Koninklijk Besluit d.d.01.1"2.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
r Ministerieel Besluit d.d. 11.10.L976 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
o Ministerieel Besluit d.d.07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de op de openbare weg.
o Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
o Koninklijk besluit van L4 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
o Het decreet over het Lokaal Bestuur van22.I2.2OI7.
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Hetgecoórdineerdverkeersreglement.
Het gemeenteraadsbesluit van 03.09.2009 betreffende Verkeer - Gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer - Delegatie aan het college van burgemeester
en schepenen.

a

Het besluit van het college van burgemeester
en schepenen van 30.01.201g betreffende
aanpassen gecoórdineerd verkeersreglement
naar aanleiding van het plaatsen van
een
verkeerskussen in de poelstraat in Assenede.

a

De e-mail van 15'10'2019 van dhr.
Geert Van De

/asversch uiving poelstraat.
a

wiele met betrekking tot verkeerskussen

De kredieten voorzien in budget 20r.9
onder art. 020000 6150100 van de uítgaven

exploitatiekrediet o.a. voor de aankoop van
verkeersborden
to"bet,or.n.
De kredieteh voorzien in budget
"n
2016 onder art. 020000 zzsoooo
van de uitgaven
investeringskrediet voor het reveren
en praatsen van rijbaankussens.

a

Verantwoording
a

Begin 2018 werd een beslissing genomen
voor het plaatsen van een verkeerskussen
50m voor
het kruispunt met het fietspad op de
spoorwegbedding rijrichting naar de poelstraat.
Het college van burgemeester en schepenen
ontving verschillende klachten van de bewoners
van de Poelstraat o'a' met betrekking
tot sluikverkeer, te hoge snelheden van voertuígen
en
overlast van het verkeerskussen.

a

Recent ontving het college van burgemeester
en schepenen hierover terug een e-mail
van dhr.
Geert Van De Wiele.

a

Naar aanleiding daarvan wordt door
het college van burgemeester en schepenen
voorgesterd

om:

- het verkeerskussen te verwijderen
op de huidige locatie

a

- twee verkeerskussens geschrankt
te plaatsen in beide rijrichtingen op 100m
voor het
kruispunt met het fíetspad op de oude spoorwegbedding.
Hiervoor is het noodzakelijk dat art' 45
van het gecoórdineerd verkeersreglement
als volgt
wordt

aangepast:

TE SCHRAPPEN:

- Poelstraat op 50m voor het kruispunt
met het fietspad op de oude spoorwegbedding

rijrichting naar de poeldijkstraat
AAN TE VULLEN MET:

- Poelstraat op 100m voor het kruispunt
met het fietspad op de oude spoorwegbedding
in
beide rijrichtingen (terkens twee verkeerskussens
geschrankt te praatsen)
Deze maatregel zal bekend gemaakt
worden door middel van de verkeersborden
A51" met
onderbord "vERKEERsKUSSEN" en de afstand
a

tot het verkeerskussen.

De aanpassing van het gecoórdineerd
verkeersreglement dient enkel

ter kennisgeving

te
worden overgemaakt aan de Vlaamse
Minister van Mobiliteit, Departement Mobiliteit
en
openbare werken Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid,
Koning Albert ll-laan 20 bus 2 te
L000 Brussel om reden dat deze aanpassing
geen betrekking heeft op gewestwegen.
Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESTUIT

Artikell
Artikel 45 van het gecoórdíneerd verkeersregrement
wordt
.

TE SCHRAPPEN:

ars vorgt aangepast:

- Poelstraat op 50m voor het kruispunt
met het fietspad op de oude spoorwegbedding
rijrichtíng
naar de poeldijkstaat

AAN TE VULLEN MET:
- Poelstraat op 100m voor het kruispunt met het fietspad op de oude spoorwegbedding in
beide

rijrichtingen (telkens twee verkeerskussens geschrankt te plaatsen)
Deze maatregel zal bekend gemaakt worden door middel van de verkeersborden
"VERKEERSKUSSEN" en de afstand

A5 j. met

onderbord

tot het verkeerskussen.

Art. 2
De verkeersborden en toebehoren aan te kopen van de kredieten voorzien in budget 2019 onder art.
020000 6150100 van de uitgaven exploitatiekrediet.
Art. 3
De verkeerskussens aan

te kopen van de kredieten voorzien in budget 20i-6 onder art. . 020000
2250000 van de uitgaven investeringskrediet.

Art.4
De verkeerskussens, de verkeersborden en toebehoren

te laten plaatsen ofverplaatsen door het

personeel van de buitendienst.

Art. 5
Voormelde beslissing bekend te maken
Art.5
Dit besluit is van toepassing vanaf de plaatsing / verplaatsing van de verkeerskussens en de
verkeersborden.
Art. 7
Afschrift van deze beslissing over te maken aan :
- Politiezone Assenede- Evergem, Kapellestraat j- te 9940 Evergem
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent
- Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70 te 9OOO Gent
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Frederik Willems

Algemeen directeur

Philippe De Coninck

Burgemeester

