Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde

Tijdelijk verkeersreglementswijziging
Besluit van de burgemeester
nr. 48/2019

Dagorde

Tijdelijke opheffing van zone 70 en wijzigen naar zone 50 en dit voor het einde van de
Lindestraat in aansluiting met de Meilegemstraat

Voorwerp
en motivering

Aanvullende op de beslissing van de Gemeenteraad van maandag 13 mei aangaande de
notule Aanvullend politiereglement tot het invoeren van een zone 50 in de
Meilegemstraat;
Op het einde van de Lindestraat (vanaf de zijstraat Kouterken) in aansluiting met de
Meilegemstraat (zijstraat Beekmeers) blijft er een zone van ong. 150m over waar de huidige
toegelaten snelheid 70km/u bedraagt.
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 13 mei waarbij de snelheid in het
aansluitend stuk Meilegemstraat tot aan de zijstraat Oude Scheldestraat werd herleid van
70km/u naar 50km/u vraagt de gemeente Zwalm om dit tijdelijk ook toe te passen voor dit
laatste stuk van de Lindestraat, en dit in eerste instantie met aanvang van 27 mei tot einde
van de werken aan de Beerlegemsebaan.
Zodoende bedraagt de toegelaten snelheid 50km/u in één stuk vanaf het kruispunt
Saksenboomstraat/Meilegemstraat – Lindestraat tot en met de Schoolstraat tot aan het rond
punt Nederzwalm.

Verwijzingen
Regelgeving
Besluit

Art. 1 – De zone 70km/u op het einde van de Lindestraat wordt tijdelijk opgeheven vanaf 27
mei 2019 tot einde van de werken aan de Beerlegemsebaan en vervangen door borden van
50km/u
Art. 2 - Dit besluit zal worden afgekondigd overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet. De vastgestelde bijzondere maatregelen worden ter kennis gebracht met
een reglementaire signalisatie in casu zullen de borden worden vervangen op maandag 27.
Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aan de
griffier van de politierechtbank te Oudenaarde, aan de directeur coördinator van de federale
politie te Oudenaarde en aan de zonechef van de politiezone Brakel.
Art. 4 - Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen in de eerstvolgende zitting.
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