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Besprekingen en besluiten van het College
Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Aanpassen gecoórdineerd verkeersreglement naar
aanleiding van het aanpassen van de zone 30 in de Molenbosstraat en aanpalende straten.
Bevoegdheid

r

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.\2.2017 art. 56

Wetten en Reglementen

o
r
o
o
r
o
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Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd op 16.03.1968.
Koninklijk Besluit d.d. 01.L2.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Ministerieel Besluit d.d. 11.10.1976 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Ministerieel Besluit d.d.07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de op de openbare weg.
Wet van L5 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van l-4 januari 20L3 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22.I2.ZOtl .

Verwijzingsdocumenten

r
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Het Het gecoórdineerd verkeersreglement.
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.
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Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04.12.2019 betreffende
aa npassen gecoórd ineerd verkeersreglement naar aanleid ing va n :
- het schrappen van het plaatselijk verkeer in de Poelstraat en de Molenbosstraat
- het invoeren van zone 30 en tonnagebeperking in de Molenbosstraat
De kredieten voorzien in budget 2019 onder art. 020000 61-50100 van de uitgaven
exploitatiekrediet o.a. voor de aankoop van verkeersborden en toebehoren.

Verantwoording
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Door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om in de Molenbosstraat
te Assenede de zone 30 uit te breiden met het gedeelte tussen de Poelstraat en de

Trieststraat.
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Hierdoor komen volgende straten binnen een zone 30 te liggen:
- Molenbosstraat
- Melkerijstraat
- Karnemelkstraat
- Zuivelstraat
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Hiervoor is het noodzakelijk dat art. 17 ( zone 30) wordt aangepast als volgt:
TE SCHRAPPEN

:

- Molenbosstraat deel tussen Poelstraat en Zelzatestraat
TE VERVANGEN DOOR:

- Molenbosstraat
- Melkerijstraat
- Karnemelkstraat
- Zuivelstraat
Deze maatregel ter kennis te brengen door middel van de verkeersborden F4a en F4b
respectievelijk aanduiding van het begin en einde van de zone 30.
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Hiervoor dienen verkeersborden geplaatst te worden:
- aan het begin van de Molenbosstraat, zowel ter hoogte van het kruispunt met de Trieststraat
als ter hoogte van het kruispunt met de Zelzatestraat
- in de Poelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenbosstraat.
- in de Zuivelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Trieststraat
Hiervoor dienen volgende verkeersborden verwijderd te worden:
- in de Molenbosstraat net voorbij het kruispunt met de Poelstraat rijrichting naar
Zelzatestraat

Stemmen
Met eenparigheid van stemmen

Stemresultaat

BESLUIT

Artikell
Art 17 (zone 30) van het gecoórdineerd verkeersreglement wordt als volgt aangepast:
TE SCHRAPPEN

:

- Molenbosstraat deel tussen Poelstraat en Zelzatestraat
TE VERVANGEN DOOR:

- Molenbosstraat
- Melkerijstraat
- Karnemelkstraat
- Zuivelstraat
Deze maatregel ter kennis te brengen door middelvan de verkeersborden F4a en F4b respectievelijk
aanduiding van het begin en einde van de zone 30.

Art.2
De aankoop van 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 verkeersborden en toebehoren

te laten plaatsen of verplaatsen door het personeel van de

buitendienst.

Art.4
Voormelde beslissing bekend te maken

Art.5
Dit besluít

is van toepassing vanaf

de plaatsing

/

verplaatsing van de verkeersborden.

Art.6
Afschrift van deze beslissing over te maken aan :
- Politiezone Assenede- Evergem, Kapellestraat 1 te 9940 Evergem
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 40L te 9000 Gent
- Brandweerzone Centrum, RoggestraatTO te 9000 Gent

Namens het college

Get. Frederik Willems

Get. Philippe De Coninck

Algemeen directeur

Burgemeester-voorzitter
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