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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 23 mei 2019

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noëi Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de
invoering van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Statiesteenweg.

Motivering
Feiten en context
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/04/2013 houdende de invoering van een
snelheidsbeperking van 70 km/uur en een toegangsverbod voor voertuigen, dienstig voor het
vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton,
uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen in de Statiesteenweg te
Zuienkerke.
De Statiesteenweg op het grondgebied Zuienkerke is het verlengde van de Stationsweg te
Dudzele waarbij in de richting naar de Blankenbergse Steenweg thans een
snelheidsbeperking van 50 km/uur geldt.
Het zou logisch zijn ook een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren in de
Statiesteenweg op het grondgebied van Zuienkerke richting Dudzele.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Juridische gronden
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Zijn goedkeuring te verlenen aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
waarbij een snelheidsbeperking tot 50 km/uur wordt ingevoerd in de Statiesteenweg.
De snelheidsbeperking zal aangeduid worden door de plaatsing van de borden C43.
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