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 - TONNAGEBEPERKING LEISELE.
Voorwerp en motivering
Door de onduidelijke situatie voor vrachtwagens in het centrum van Leisele en het stijgend
vrachtvervoer op de kleinere wegen dient er een aanpassing van het verkeersreglement te
gebeuren.
Naar aanleiding van het verslag van de wijkagent Dirk D’Ooghe dienen de volgende
aanpassingen in het algemeen reglement te gebeuren.
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 08 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 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24/03/2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016 en 31 mei 2017.
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor bestuurders van voertuigen,
uitgezonderd plaatselijk verkeer of landbouwvoertuigen, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan het aangeduide.
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Artikel 13.3 wordt aangepast in het reglement (deelgemeente Leisele)
Veurnestraat: vanaf
Max 10 ton wordt max 3.5 Ton
Max 10 ton wordt max 3.5 Ton

kruispunt

Stationsplein

Leiseledorp:

tot

aan

kruispunt

Lostraat:
volledig:

Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C21 met vermelding
van de tonnenmaat, aangevuld met een onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer en landbouwvoertuigen’.

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
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Handtekening(en)
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