GR20180621 Punt 42: Mobiliteit Denderwindeke - zone 50 - goedkeuring (datum
van publicatie 05/09/2018)
De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat dit reglement betrekking heeft op stadswegen;
Overwegende dat het aangewezen is de bestaande snelheidsbeperkingen op gemeentewegen te herbekijken in
het kader van verkeersveiligheid en harmonisering op gemeentewegen;
Overwegende dat het aangewezen is afzonderlijke snelheidsplannen per deelgemeente op te maken exclusief
de bebouwde kommen en bestaande zone 30;
Overwegende dat het wenselijk is om in Denderwindeke een zone 50 in te voeren op volgende locaties:
Kruispunt Linkebeek/Edingsesteenweg N255.Kruispunt Minnenhofstraat/Edingsesteenweg N255.Kruispunt
Rozelaarstraat/Edingsesteenweg N255.Kruispunt Steenhout/Edingsesteenweg N255.Steenhout 18 (grens
Vollezele).Kruispunt Linkebeek/Vreckom.Kruispunt Bosveld/Brielstraat.Kruispunt
Kruisveldstraat/Edingsesteenweg N255.Kruispunt Bokkendries/Edingsesteenweg N255.Kruispunt VarenbergKerkveld;
Overwegende dat voor het afbakenen van de zone 50 volgende signalisatie zal worden geplaatst:

ZC43 (50 km) begin van de reglementeringZC43/ (50 km) einde van de reglementering;
Gelet op de motie, ingediend door raadslid K. Van Den Driessche namens N-VA om de zone 50 uit te breiden
zodat huizenrij langs Vreckom erin valt (Vreckom is geen aangewezen route voor doorgaand verkeer – in
vergelijkbare Krepelstraat is het ook 50);
Overwegende dat de beslissing als volgt wordt aangepast:
Kruispunt Vreckom/Kasseide
Besluit:
met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri,
Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van
Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, Arents Joost,
Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)
10 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle,
Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)
Artikel 1
Alle bestaande aanvullende reglementen op de politie van het verkeer inzake snelheidsbeperkingen op
onderstaande locaties voor de deelgemeente Denderwindeke worden opgeheven met uitzondering van de
bebouwde kommen en bestaande zone 30.
Artikel 2
In de deelgemeente Denderwindeke wordt een zone 50 ingevoerd en dit op de volgende locaties:
Kruispunt Linkebeek/Edingsesteenweg N255Kruispunt Minnenhofstraat/Edingsesteenweg N255Kruispunt
Rozelaarstraat/Edingsesteenweg N255Kruispunt Steenhout/Edingsesteenweg N255Steenhout 18 (grens
Vollezele)Kruispunt Vreckom/KasseideKruispunt Bosveld/BrielstraatKruispunt
Kruisveldstraat/Edingsesteenweg N255Kruispunt Bokkendries/Edingsesteenweg N255Kruispunt VarenbergKerkveld
Signalisatie:
ZC43 (50 km) begin van de reglementering
ZC43/ (50 km) einde van de reglementering
Artikel 3
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Signalisatiedienst Stad Ninove, Politie
Ninove.
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