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ZITTING van 1 9 juli 2018
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TUSSEN APPARTEMENTSBLOK NR. 6 TOT VOLGENDE BOCHT OP VRIJDAG 20 JULI 2018

Her Collece,
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 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 decreetvan 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

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 MOB/2009/01 van 3 april2009;

Overwegende dat de volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen;
Overwegende dat de evolutie van de lokale omstandigheden een aanpassing van het
reglement vereist;

Ovenrvegende de aanvraag van de firma Nv Colptru-De Meesren, Driebek 80 te
9200 Dendermonde, om signalisatie te plaatsen naar aanleiding van wegeniswerken in

de

Brueghellaan, waarbij

het noodzakelijk is om alle verkeer te weren

uit

veiligheidsoverwegingen en een omleiding in te leggen;
BESLUIT:

Art.l

ln de Brueghellaan wordt, tussen appartementsblok nr. 6 en juist voorbij de
volgende bocht, alle verkeer verboden op 20 juli 2018 tussen 09:00 uur en
16:00 uur.

Att.2

ln de Brueghellaan, tussen appartementsblok nr. 6 en juist voorbij

de

volgende bocht, wordt langs beide kanten een parkeerverbod voorzien op 20

juli2018.

Art.3

De bestaande eenrichting in de Brueghellaan wordt op 20 juli 2018 tussen
09.00 uur en 16.00 uur opgeheven, tussen het appartementsblok nr. 6 en
juist voorbij de volgende bocht, en vervangen in tweerichting. Ook in de
Oudergemseweg wordt op 20 juli 2018 de bestaande eenrichting opgeheven
tussen de Leopold lll laan en de Brueghellaan en vervangen in tweerichting.

Art.4

Al deze wijzigingen worden aangeduid met de borden A17, A31, 439,
C3,C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer / excepté circulation
locale", E3, en F47.

Art.5

De bewoners van de Brueghellaan en Oudergemseweg dienen

tijdig

schriftehjk, conform aan de taalwetgeving, verwittigd te worden over de te
veruvachte hinder.

De secretaris,
(get.) Geert RRyuRrreRs

De voorzitter,

(get.) Frédéric Prrrr
Voor eensluidend uittreksel,
l9 juli 2018

De algemeen directeur,

meester,
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