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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 14 juni 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, Christiaan Heekhaut,
raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Openbare zitting

2.

Goedkeuren aanvullend reglement. pad tussen Donklaan en Turfputstraat.
aanpassen statuut weg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende meldingskaart 2021/10 betreffende het pad gelegen tussen Donklaan en
Turfputstraat;
Overwegende dat het pad veel gebruikt wordt door wandelaars en fietsers en er op dit ogenblik
geen verbod is op motorvoertuigen;
Overwegende het advies van de technische commissie verkeer van 6 april 2021 om de weg voor te
behouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed
pedelecs;
Gelet op het collegebesluit van 5 mei 2021 betreffende het behandelen van meldingskaart
2021/10;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen (deel van buurtweg nr 67)
betreft;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART.1
Op het grondgebied van Berlare, meer bepaald op het pad tussen de Donklaan en Turfputstraat (deel
van buurtweg nr. 67), wordt volgende maatregel ingevoerd, volgens bijgevoegd plan waarvan een
exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat:
- de weg wordt voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en
bestuurders van speed pedelecs;
- het begin van de voorbehouden weg wordt aangeduid;

-

ook het einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers,
ruiters en bestuurders van speed pedelecs wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
verkeersborden F99c
Verkeersborden FlOlc

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.
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In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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algemeen directeur

Plaatsen verkeersborden F99c en FlOlc op het pad tussen Donklaan en Turfputstraat
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