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

zitting van 15 september 2014

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, Magda Van Hevel-Pynket, Bea Roos, Arnold Meirlaen, Piet Van Aken,
Marian De Clercq, Annelies Vansintjan, Sonja Ledoux-Helleputte, Philip Cnockaert, Nicolas
Bosschem, gemeenteraadsleden.
Jef Van den Heede, gemeentesecretaris.

13. Grondgebiedzaken - Aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer – N437 (Pontstraat – Klapstraat): goedkeuring.
De raad, in openbare zitting
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1998;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over 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 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 besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op ons besluit van 21 november 2011 houdende aanvullen reglement op de politie van
het wegverkeer – invoering snelheidsbeperking Klapstraat, goedgekeurd bij besluit van de
secretaris-generaal van het departement mobiliteit en openbare werken op 5 januari 2012;
Gelet op het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer OostVlaanderen dd. 30 juni 2014;
Overwegende dat een snelheidsbeperking algemeen gunstig is voor de verkeersveiligheid;
Overwegende dat zich in de Klapstraat, in de bocht ter hoogte van de huisnummers 56 en 71
regelmatig verkeersongevallen voordoen te wijten aan te hoge snelheid, met grote materiële
schade als gevolg, niet in het minst aan de woning met het huisnummer 58;
Overwegende dat het deel Pontstraat van de N 437 op veel plaatsen een smal en bochtig tracé
kent; dat er momenteel 4 snelheidsregimes gelden (70, 60, 50 en 40km/u); dat het omwille
van de eenvoud en de eenduidigheid aangewezen is het aantal snelheidsregimes te beperken;
Herzien ons besluit van 21 november 2011 houdende aanvullen reglement op de politie van
het wegverkeer – invoering snelheidsbeperking Klapstraat;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot de stemming;
Stemmen voor: de raadsleden Agnes Lannoo-Van Wanseele, Rigo Van de Voorde,
Peter Draulans, Emiel Verschueren, Pieter Vanderheyden, Bob Van Hooland, Magda Van
Hevel-Pynket, Bea Roos, Annelies Vansintjan, Philip Cnockaert;
Onthouden zich : de raadsleden Arnold Meirlaen, Piet Van Aken, Marian De Clercq,
Sonja Ledoux-Helleputte, Nicolas Bosschem;
BESLUIT
Artikel 1:
In de Klapstraat/N437 , tussen het kruispunt (rotonde) met de N43 (X. de Cocklaan) en de
spoorweg, geldt een snelheidsbeperking tot 50 km/u.
Deze maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C43, te plaatsen ter hoogte van
huisnr. 1, voorbij het kruispunt met de Mortelstraat (in beide richtingen), voorbij het kruispunt
met de Kasselrij en ter hoogte van de kruising met de spoorweg.
Artikel 2:
In de Pontstraat/N437, tussen het kruispunt (rotonde) met de N43 (X. de Cocklaan) en de
Dorpsstraat en tussen de Ph. de Denterghemlaan en de grens met Deinze (Sint-MartensLeerne), geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
Deze maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C43, te plaatsen ter hoogte van
het kruispunt (rotonde) met de N43 en telkens voorbij de kruisingen met de Wijngaard, het
Leiepark, de Ph. de Denterghemlaan en de Oude Pontweg
Artikel 3:
In de Pontstraat/N437, tussen de Dorpsstraat en de Ph. de Denterghemlaan, geldt een
snelheidsbeperking van 40 km/u.
Deze maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C43, te plaatsen net voorbij de
kruising met de Dorpsstraat en de kruising met de Ph. de Denterghemlaan.
Artikel 4:
Onderhavig reglement wordt ter goedkeuring gestuurd naar de afdeling Beleid en Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.
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