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Openbare vergadering
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassen
bebouwde kom
De gemeenteraad
Feiten en context
Op 19 november 2018 werd de zonale snelheidsregeling goedgekeurd door de gemeenteraad.
Deze snelheidszones gaan in voege op 1 februari 2019.
Bij het uitwerken van het signalisatieplan werd opgemerkt dat volgende straten nog geen deel
uitmaken van de bebouwde kom:
 Viergemeten
 Den Duiver
Volgens de zonale snelheidsregeling vallen deze straten binnen de zone 50. Bovendien
voldoen ze aan de kenmerken van een bebouwde kom en zijn alle andere zijstraten van de
Keistraat ook opgenomen in de bebouwde kom. Er wordt daarom voorgesteld om beide
straten op te nemen in de bebouwde kom.
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende de goedkeuring van
de zonale snelheidsregeling

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 28 november 2018
Advies van de politie van 30 november 2018

Motivering
Aangezien Den Duiver en Viergemeten aan de voorwaarden van bebouwde kom voldoen en er
in beide straten een snelheidsregime van 50 km/uur geldt, worden de straten opgenomen in
de bebouwde kom.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.WEGEN/0200-01/224200/GEMEENTE/CBS/IE.02

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte

1/2

Artikel 1.
De hierna vermelde straten worden opgenomen in de bebouwde kom:
 Den Duiver
 Viergemeten
De afbakening van de bebouwde kom zal worden aangegeven door middel van de
verkeersborden F1b en F3b. Deze zullen geplaatst worden op volgende locaties:
 Den Duiver, t.h.v. huisnummer 35, ri. Keistraat (UIT), ri. Den Duiver (IN)
 Viergemeten, t.h.v. Keistraat 125 , ri. Keistraat (UIT), ri. Viergemeten (IN)
Artikel 2.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement gaat in voege vanaf 1 februari 2019.
Artikel 3.
Dit reglement wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt. Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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