GEMEENTERAAD
bekendmaking
Zitting van 23 november 2017
Bekendmaking volgens art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2017 over:
AANVULLEND REGLEMENT INZAKE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE
GEMEENTEWEGEN - VERSMALLINGEN IN DE OUDE FORTEMSTRAAT.
Voorwerp en motivering
De Oude Fortemstraat is een gemeenteweg en is enkel toegelaten voor plaatselijk verkeer.
Deze weg wordt gebruikt als sluipweg. Met het nemen van de maatregel worden de
mensen ontmoedigd om deze weg te nemen.
Het inkomende verkeer heeft voorrang om eventuele conflicten te vermijden langs de
gewestweg en in de Oerenstraat.
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december
1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, in bijzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989,
20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016 en 31 mei 2017.
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Op onderstaande plaatsen is een wegversmalling aangebracht
Artikel 2.3 bis wordt bijgevoegd aan het reglement (deelgemeente Alveringem)
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- Oude Fortemstraat: Ter hoogte van het kruispunt met de Oerenstraat
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer dat inrijd in de
Oude Fortemstraat voorrang heeft op het verkeer dat de Oerenstraat in dient te rijden.
- Oude Fortemstraat: Ter hoogte van het kruispunt met het Dorp
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer dat inrijdt in de
Oude Fortemstraat voorrang heeft op het verkeer dat het Dorp in dient te rijden.
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 – B21
betreffende de voorrang en de verkeersborden A7a betreffende de versmalling van de weg.

Dit dossier kan je raadplegen vanaf 29 november 2017 tot en met 19 december 2017 in het
gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem tijdens de
openingsuren.

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 6884-5679-6774-6480 op www.verifieer.be.

Handtekening(en)
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