Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26 JUNI 2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Aelvoet Carlos, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy, Schepenen;
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves,
Speleers Piet, Desloovere Koen en Geeraerts Nancy, Raadsleden;
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende
stem;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.
Van Tieghem Maarten, Schepen;
Van Cauwenberghe Olivier, Raadslid.

_________________________________________________________________________________________________________________________

DAGORDE:

WONEN EN LEEFOMGEVING. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET
VOORBEHOUDEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN IN HET GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHELLINCK.

De Gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
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 de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsting en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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 werkeerstekens;
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Gelet op de verplichting van de Vlaamse overheid om laadpalen te voorzien voor elektrische
voertuigen;
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen
Art.1. Er worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voorbehouden op de parking
van het gemeentelijke domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 te Elsegem, dit aan de rechterzijde bij het binnenrijden van het domein langsheen ‘de hooiweide’.
Hiervoor wordt een verkeersbord E9a geplaatst, voorzien van het symbool voor elektrische
voertuigen.
Art.2. Het bord wordt aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 december 1975, met
andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Art.3. Dit besluit wordt, overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, ter
kennis van de belanghebbenden gebracht door aanplakking op de gewone plaats en overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
door het K.B. van 16 maart 1968, door personen die de kentekens van hun ambt dragen en
ter plaatse opgesteld zijn of door passende verkeerstekens.
Art.4. Een exemplaar van het besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel en aan de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Namens de Gemeenteraad,
De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.
De Algemeen Directeur,

Buysschaert An.

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.
De Voorzitter,

Aelvoet Carlos.
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