Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 13/05/2019 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Schuttersweg
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 40;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 om het door de Gemeentebelangenfractie
aangebrachte agendapunt over het uitbreiden van de tonnagebeperking met de Schuttersweg,
over te maken aan de technische commissie verkeer voor advies;
 Overwegende volgend advies van de technische commissie verkeer van 10/04/2019: om de zone
van het ingevoerde tonnageverbod te vervolledigen, kan akkoord gegaan worden om de borden
ook in de Schuttersweg vanaf de Nieuwstraat te plaatsen.
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
In de Schuttersweg in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd voor doorgaand verkeer:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton, volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat,
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Opheffen aanvullend reglement over invoeren tijdelijk parkeren in Pater Heirmanshoek
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 betreffende het aanvullend reglement over
tijdelijk parkeren Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek;
 Overwegende dat bakkerij Bonnaerens na de gemeenteraadsbeslissing heeft besloten om niet
meer open te doen op zondag en de genomen maatregel dus eigenlijk geen effect meer heeft;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende het aanvullend reglement over
tijdelijk parkeren in de Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek wordt opgeheven. Artikel 1 blijft
behouden.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).
Goedkeuren tarieven Waterfeesten 2019 en kennisnemen programma
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het budget voor 2019 dat werd goedgekeurd in gemeenteraad van 19/12/2018, waarin
kosten en inkomsten voor Waterfeesten zijn opgenomen;
 Overwegende dat de gemeenteraad het programma niet dient goed te keuren, maar dat het
college van burgemeester en schepenen het dossier ter kennisgeving voorlegt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad de tarieven voor Waterfeesten 2019 dient goed te keuren;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

14 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van
Boven Urbain, Gunther Cooreman, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve,
Callaert Gino, De Backer Ruben, Roelandt Cindy)
8 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van de Velde
Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven voor Waterfeesten 2019 goed:
Inwoners via dienst citymarketing
4,00 euro
Kansarmen (via OCMW)
1,00 euro
Online
6,00 euro
Voorverkoop (kantoor & vvk-punten)
6,00 euro
Dagverkoop kassa
10,00 euro
Kinderen < 16 jaar (geboren na 1 januari 2003)
gratis
Personen met beperking + begeleider
gratis
Parking
2,00 euro
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

