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AGENDA:

AANVULLENDE POLITIEREGLEMENT VOOR DE OVENVELDSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968;
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 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbaren 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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief van MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat het om een gemeenteweg gaat;
BESLUIT

GOEDGEKEURD MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN

Artikel 1: Voorrangsregeling
Het verkeer in de Ovenveldstraat moet op het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg stoppen
en voorrang verlenen.
Deze voorrangsregeling wordt gesignaleerd door middel van voorrangsbord B5
STOP- streep en op een afstand van 125m door middel van een B7- bord

.

en een

Artikel 2: Parkeren
In de Ovenveldstraat langs de kant van de vijver geldt er een parkeerverbod. Dit wordt aangeduid
door middel van de borden E1

met onderborden type Xa

en Xb

.

Artikel 3: Verboden richting
Vanaf huisnummer 9 is de Ovenveldstraat voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen
met een “Uitgezonderd landbouw voertuigen, fietsers en bromfietsers”- regeling.
Dit wordt gesignaleerd door middel van een C3- bord
met onderborden type IV
“Uitgezonderd fietsers en bromfietsers” en type IV “Uitgezonderd landbouw voertuigen”.
Artikel 4: Tractorsluis
Het pad naast huisnummer 9 die naar de Kouterslag gaat wordt ingericht als een tractorsluis.
Dit wordt aangeduid door middel van volgend onderbord

.

Artikel 5: Doodlopende weg
Het doodlopend karakter van het weggedeelte naast huisnummer 9 wordt gesignaleerd door
middel van het aanwijzigingsbord F45c

.

Artikel 6:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
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