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Verontschuldigd

26. Tijdel'1jke politieverordening Gontrode

Heirweg ter hoogte van kruispunt met Tertzweildreef.

Juridische grond

o

Wet van 1 augustus 1899 betreffende de Politie over het Wegverkeer, gecoördineerd bij het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 en latere wijzigingen.

o
o
o

Gemeentewet van 24 juni 1988 inzonderheid artikel 130 bis, 134,135,

E

2,1".

juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 186 & 187.
Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer van 1 december 1975 en latere
Gemeentedecreet van

15

wijzigingen.
Motivering

o

De gemeente Merelbeke heeft, met het oog op flankerende verkeersmaatregelen voor de
werken op de Gontrode Heirweg op het kruispunt van de Tertzweildreef met de Gontrode
Heirweg voor de veiligheid van de weggebruikers een aantal verkeersmaatregelen genomen.
Het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke heeft in zitting van12 november
2018 een tijdel¡'ke politieverordening vastgesteld waarin een verkeersbord op grondgebied
Melle is opgenomen namelijk: Artikel 1 2": Voor het verbodsbord om naar links af te slaan
behalve voor bestuurders van fietsen, bromfietsen klasse A en klasse P aan de zijde van de
oneven huisnummers op de Gontrode Heirweg moet er ook door het gemeentebestuur van
Melle een politieverordening worden opgemaakt

lnspraak, advies en bijlagen

o

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke van
12 november 2018 - Mobiliteit - vaststellen tljdelljke politieverordening op het wegverkeer
ter hoogte van het kruispunt van de Tertzweildreef met de Gontrode Heirweg ten gevolge
van flankerende maatregelen voor de infrastructuurwerken op de Gontrode Heirweg
(2018/187).

Financieel kader

o

Niet van toepassing.

Stemresultaat

met al

nheid van stemmen

Besluit

Artikel

ln het kader van de flankerende maatreqelen die de gemeente Merelbeke treft ter

1

door de gemeente Merelbeke langs de Gontrode Heirweg op grondgebied van de
gemeente Melle een verbodsbord om linksaf te slaan C31a geplaatst voorzien van
een onderbord M12 uitgezonderd bestuurders van fietsen, bromfietsen klasse A en
klasse P. De signalisatie zoals weergegeven op het plan in b¡lage signaleert de
maatregelen.

Artikel 2

Toepassing

Deze tijdel¡ke politieverordening op het wegverkeer heeft uitwerking van
november 2018 tot en met 30 maart 2020.
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