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Schepenen

Besprekingen en besluiten van het College

Bevoegdheid

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.L2.2017 art. 56.

Wetten en Reglementen
r Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoórdineerd op 16.03.1968.
e Koninklijk Besluit d.d.01.12.1975'houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer
. Ministerieel Besluit d.d. 1L.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 15 juni 2005 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
r 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.
r Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22.L2.2O17.
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Hetgecoórdineerdverkeersreglement.
Het gemeenteraadsbesluit van 03.09.2009 bêlreffende Verkeer - Gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer - Delegatie aan het college van burgemeester
De kredieten voorzien in budget 2020 onder art.020000 6150100 van de uitgaven
exploitatiekrediet o.a. voor de aankoop van verkeersborden.
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Verantwoording

o

Het gedeelte van de Wil{estraat tussen de Ooststraat tot net voorbij de Peerbomestraat
behoort tot de bebouwde kom.

r
o

Door de gemeenschapswacht wordt voorgesteld om in het resterende deel van de Wildestraat
de snelheid te beperken tot SOkm/uur om reden dat de Wildestraat een vrij smalle weg is'en
de snelheid in een aantal omliggende straten ook beperkt is tot 50km/uur.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te gaan op het voorstel van de
gemeenscha pswacht.

Hiervoor is het noodzakelijk dat art. L6 van het gecoórdineerd verkeersreglement wordt
aangevuld met:
- Wildestraat gedeelte tussen de Basseveldestraat en de Peerbomestraat
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max. toegelaten

snelheid 50km/uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C43 ; wanneer het einde
van de beperking niet samenvalt met een kruispunt, door verkeersborden C43 en C45.
De verkeersborden en toebehoren te laten plaatsen door het personeel van de gemeentelijke
buitendienst.
De aanpassing van het gecoórdineerd verkeersreglement dient enkel ter kennisgeving te
worden overgemaakt aan de Vlaamse Ministei van Mobiliteit, Departement Mobiliteit en
Openbare werken Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan 20 bus 2 te
1000 Brussel om reden dat deze aanpassing geen betrekking heeft op gewestwegen.
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Artikell
Art. 16 van het gecoórdineerd verkeersreglement wordt aangevuld met:
- Wildestraat gedeelte tussen de Basseveldestraat en de Peerbomestraat, max. toegelaten snelheid
50km/uur.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C43 ; wanneer het einde van de
beperking niet samenvalt met een kruispunt, doorverkeersborden C43 en C45.

Art.2
De verkeersborden aan

te kopen van de kredieten voorzien in budget 2020 onder art.020000
6150100 van de uitgaven exploitatiekrediet.

Art.3
De verkeersborden en toebehoren

buitendienst.

Art.4
Deze beslissing bekend te maken.

te laten plaatsen door het personeel van de gemeentelijke

Art. 5
Afschrift van deze beslissing over te maken aan :
- Politiezone Assenede- Evergem, Kapellestraat 1 te 9940 Evergem
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 te 9O0O Gent
- Brandweerzone Centrum, RoggestraatTO te 9000 Gent
- Vlaamse Minister van Mobiliteit, Departement Mobiliteit en Openbare werken Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid, Koning Albert ll-laan 20 bus 2 te L000 Brussel
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