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Aanvullend politiereglement tot het invoeren van een zone 50 in de Meilegemstraat

Beknopte omschrijving

De gemeenteraad heeft beslist om de volledige Meilegemstraat zone 50 te maken.

BBC

Mobiliteit, wegen en infrastructuur – wegen

Inleiding

Patrick Moreels, schepen

Voorwerp
en motivering

De Meilegemstraat doorkruist de dorpskern van de deelgemeente Meilegem.
Het betreft een brede straat welke uitnodigt tot te snel rijden. Bovendien is deze straat in vrij
slechte staat en herstelling van de scheuren asfalt doet meer kwaad dan goed.
Het is bovendien een straat die zich leent tot sluipverkeer, dat zich eerder 'onbelemmerd'
toont, door gebrek aan doelmatige controle op tonnage en snelheid.
Op diverse plaatsen ontbreken voetpaden in de dorpskern alsook op het dorpsplein zelf. Er
is ook geen veilige oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt
Meilegemstraat/Oude Scheldestraat. De fietspaden voldoen ook niet aan het
fietsvademecum waardoor fietsen er gevaarlijk is.
Op dit moment heersen er de maximumsnelheden 70/50/70.
Het inrichten van de volledige lengte van de Meilegemstraat als zone 50 is een eerste
nodige stap om de verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers en de leefbaarheid
voor de bewoners te optimaliseren.
De politiediensten hebben hierover ook een positief advies gegeven.
Deze politieverordening kadert in een integrale aanpak i.v.m. mobiliteit, verkeersveiligheid en
leefbaarheid.
De Meilegemstraat zal, naast de verkeersborden, ook voorzien worden van de nodige
ondersteunende maatregelen om duidelijk te visualiseren dat men zich in een zone 50
bevindt.

Verwijzingen

Advies van de politie dd. 22.03.2019

Regelgeving

Art. 29 van de wet betreffende de Politie van het Wegverkeer
Art. 119 van de nieuwe gemeentewet
Art. 42, 43, 186 en 187 van het gemeentedecreet

Tussenkomsten

Guido De Temmerman, raadslid, vraagt om de controleerbaarheid en afdwingbaarheid in het
oog te houden, wij weten vanuit vorig bestuur dat dit een probleem is.
Patrick Moreels, schepen, geeft de heer De Temmerman gelijk en stelt dat er een probleem
is wat betreft handhaving (politie zegt geen volk en middelen te hebben), vandaar dat we
ook infrastructurele maatregelen zullen nemen minstens gedurende de omleiding tijdens de
werken in Beerlegem en er ook proefopstellingen zullen gelden tijdens de werken.

Johan De Bleecker, raadslid, merkt op dat de stukken van Fietsersbond en
verkeerscommissie ontbreken; vraagt wat er zal gebeuren met Stationsstraat, Gaverstraat,
Spoorweglaan, Heufkensstraat, Marlboroughstraat ….. welke gelijkaardige straten zijn. Is in
functie van een structurele aanpak, de aanplant van nieuwe bomen niet aangewezen? In
vergaderingen met AWV kwam vaak boven dat bomen langs de kant van de weg
bestuurders afschrikt; misschien kunnen langs beide kanten van de weg bomen aangeplant
worden
Patrick Moreels, schepen, antwoordt dat de Meilegemstraat een gemeenteweg is, geen weg
beheert door AWV, waar al bomen staan, dat vooral op lange termijn binnen de dorpskern
van Meilegem er nog werk is (zeker op vlak van scheiding rioolstelsel), dit vraagt tijd en
middelen om structureel aan te pakken. Wat andere straten betreft, zal stap voor stap
gewerkt worden en zal het mobiliteitsplan gevolgd worden, rekening houdende met
beschikbare tijd en middelen.
Jo Duprez, raadslid, merkt op dat slechts op een klein stuk de maximumsnelheid van 70
naar 50 km/u gebracht wordt, dat de maatregelen voorgesteld worden als iets nieuws maar
dat er maar klein stukje bij is.
Patrick Moreels, schepen, antwoordt dat er nog een zone 70 is en men uniform zone 50 wil
invoeren in heel de Meilegemstraat
Jo Duprez, raadslid, stelt dat in de communicatie inzake de Meilegemstraat een andere
indruk wordt gewekt.
Patrick Moreels, schepen, antwoordt dat hij niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor
wat in pers staat.
Anke Thuy, raadslid, merkt op dat er duidelijk vermeld staat: in “volledige Meilegemstraat”
wordt zone 50 ingevoerd en dat we ons niet mogen verliezen in details.
Bruno Tuybens, schepen, gaat in op de opmerking i.v.m. de Fietsersbond: er moet advies
gevraagd worden aan officiële instanties. Bijv. bij agendapunt rond milieu is het advies van
de milieuadviesraad vereist en niet van bv. Greenpeace, BBL … Bij agendapunt rond
landbouw moet er geen advies bij van Boerenbond of Algemeen Boerensyndicaat.. De
Fietsersbond is een drukkingsgroep en geen gemeentelijke adviesraad. De Fietsersbond
heeft zich in een persbericht van 8 mei jl lovend en positief uitgelaten over deze plannen; zij
hebben onveilige situaties al meermaals aangekaart, zij zijn opgenomen in een
knelpuntenkaart. Ze benadrukken dat het voorliggend voorstel stappen in juiste richting zijn.
Het is duidelijk hoe de Fietsersbond er over denkt. Het verslag van een drukkingsgroep moet
niet in dossier bij agendapunt voor gemeenteraad gevoegd worden, anders moet aan
Boerenbond, Voka, ABS, Greenpeace, BBL, ACLVB .. ook advies gevraagd worden bij
bepaalde materies.
Johan De Bleecker, raadslid, stelt dat het niet abnormaal is dat advies erbij zit.
Bruno Tuybens, schepen, antwoordt dat een advies in een dossier moet toegevoegd worden
als het een advies betreft van een officieel adviesorgaan, niet van de Fietserbond, want dit is
een drukkingsgroep. De Fietsersbond is blij met nieuwe wind die waait op bestuursvlak,
zeker inzake fietsinfrastructuur. Ze laten dat ook blijken in communicatie.
Matthijs Verschraegen, raadslid, werpt op dat hij zich herinnert dat in vorige legislatuur, toen
de situatie omgekeerd was, meneer Tuybens ook stukken vroeg (bijv. communicatie met
trage wegen-werkgroep ), wat op zelfde neerkomt, en dat de interventie van meneer De
Bleecker terecht is ; het is spijtig dat daar politiek theater van gemaakt wordt, het gaat over
een lokale drukkingsgroep.
Bruno Tuybens, schepen, merkt op dat de trage wegen-werkgroep een officiële
gemeentelijke werkgroep is, wat een verschil is.
Mario Baert, raadslid, merkt op dat het jammer is dat een krantenartikel over dit onderwerp
al verscheen 5 dagen geleden, nog vóór de zitting van de gemeenteraad.
Bruno Tuybens, schepen, beaamt dit en verwijst naar gelijkaardige timing van een artikel
met betrekking tot het agendapunt masten en pylonen in vorige zitting van de
gemeenteraad. Hij verwijst naar de ontwerpnotulen die de pers 8 dagen vooraf krijgt, op
basis waarop een artikel wordt gemaakt en de schepen woorden in de mond worden
gelegd.. Hij vermeldt dat hij heeft gebeld naar de journalist, die citeert zonder betrokkene te
hebben gesproken, er staat woordelijk wat in voorwerp en motivering van ontwerpbeslissing
staat; en hij heeft vragen bij deze berichtgeving en hij betreurt dit eveneens.
Stemming

Bij unanimiteit van stemmen over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Besluit

Art. 1 – Er wordt in de volledige Meilegemstraat een zone 50 ingevoerd.
Art. 2 – Deze maatregel zal o.a. gesignaleerd worden met de wettelijk voorgeschreven
borden C43.
Art. 3 – Bepalingen in voorgaande reglementen en verordeningen die tegenstrijdig zijn met
bovenstaande worden opgeheven.
Art. 4 – Deze verordening zal overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur
worden bekend gemaakt.
Art. 5 – De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig de wet
betreffende de politie over het wegverkeer.
Art. 6 - Dit besluit is van kracht en wordt bindend van zodra de signalisatie geplaatst is.
Art. 7 – Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan
-de Vlaamse minister van Mobiliteit en verkeersveiligheid, via het departement Mobiliteit en
Openbare Werken
-de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen (afdeling Oudenaarde)
- de griffier van de politierechtbank te Oudenaarde
- de directeur coördinator van de federale politie te Oudenaarde
-de zonechef van de politiezone Brakel
en zal worden bekendgemaakt zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur
(get) P. Lefever

de voorzitter
(get)T. Aelbrecht
Voor eensluidend afschrift : 21-5-2019

de algemeen directeur
P. Lefever

de voorzitter
T. Aelbrecht

