GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

zitting van 18 november 2013

Aanwezig:
Agnes Lannoo-Van Wanseele, burgemeester-voorzitter;
Rigo Van de Voorde, Peter Draulans, Emiel Verschueren, Pieter Vanderheyden, schepenen
Kristof Vanden Berghe, OCMW-voorzitter – toegevoegd schepen met raadgevende stem;
Bob Van Hooland, Freddy Vanmassenhove, Magda Van Hevel-Pynket, Erik Van Den Abeele,
Bea Roos, Arnold Meirlaen, Piet Van Aken, Guy Vanseveren, Linda Colpaert-Vermaercke,
Marian De Clercq, Annelies Vansintjan, Sonja Ledoux-Helleputte,
Philip Cnockaert, gemeenteraadsleden.
Jef Van den Heede, gemeentesecretaris.

4.Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – omgeving
Westerplas en Heidebergen: goedkeuring.
De Raad, in openbare zitting
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op 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 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 openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 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 MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012 houdende goedkeuring
inventarisatie en visie trage wegenplan;
Gelet op het belang van bescherming van de zwakke weggebruiker;
Overwegende dat zich gepaste verkeersmaatregelen opdringen ter uitvoering van de visie op
het trage wegenplan;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit
Artikel 1:
Het pad langs de Westerplas wordt voorbehouden voor het verkeer van fietsers en
voetgangers.

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F99a en F101a ter hoogte van de
Albijn Van den Abeelelaan en ter hoogte van de Molenhoekstraat
Artikel 2:
Het pad tussen de Schoutput en de Albijn Van den Abeelelaan wordt voorbehouden voor het
verkeer van fietsers en voetgangers.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F99a en F101a ter hoogte van de
Schoutput en ter hoogte van de Albijn Van den Abeelelaan
Artikel 3:
Onderhavig besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet.
Artikel 4:
Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving gestuurd naar de afdeling beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
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