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Toelating tot het plaatsen van signalisatie op grondgebied Nazareth naar aanleiding van De Pinte complex - fase
3 door Stadsbader.
Het College,
Aanleiding
Firma Stadsbader nv diende een aanvraag in tot het plaatsen van signalisatie op grondgebied Nazareth naar aanleiding van
werken op de N60 in de richting van Gent (De Pinte complex - fase 3) in de periode van 6 augustus tot en met 23 november
2019.
Context / feiten / argumenten

Fase 3: 6 augustus tot eind oktober-begin november 2019
We voeren dezelfde werken uit als in fase 2 maar nu op de rijrichting Oudenaarde.

Hinder?
N60:
 Alle verkeer (één rijstrook in elke richting) op rijrichting Gent. Verkeer kan (via tijdelijke verharding) over gedeeltelijk
aangelegde rotonde.


E17:




De omleiding voor de fietsers blijft dezelfde: Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de
Grote Steenweg en Steenweg (N60C).
De afritten van de E17 vanuit Gent naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht.
De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent en Kortrijk zijn dicht.

Adviezen
Het signalisatieplan werd gunstig geadviseerd door PZ Schelde-Leie.
Juridische overwegingen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meerbepaald de artikelen 186 en 187.
De nieuwe gemeentewet en in het bijzonder op de artikelen 119 en 135 § 2.
Besluit:
Artikel 1 – Aan Firma Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke wordt de toelating verleend tot het plaatsen van
signalisatie op grondgebied Nazareth naar aanleiding van werken op de N60 in de rijrichting van Oudenaarde (De Pinte
complex - fase 3) in de periode van 6 augustus tot en met 23 november 2019.
Artikel 2 – De volgende maatregelen of omleidingen worden voorzien:
N60:
 Alle verkeer (één rijstrook in elke richting) op rijrichting Gent. Verkeer kan (via tijdelijke verharding) over gedeeltelijk
aangelegde rotonde.
 De omleiding voor de fietsers blijft dezelfde: Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de
Grote Steenweg en Steenweg (N60C).
E17:
 De afritten van de E17 vanuit Gent naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht.
 De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent en Kortrijk zijn dicht.
Artikel 3 – Onderhavige vergunning moet zich op de werkplaats bevinden en moet bij elke opvordering vanwege de
bevoegde overheid voorgelegd kunnen worden. De signalisatieverantwoordelijke is Erwin De Wulf (0475/498949).
Artikel 4 – De aannemer is gehouden de aangelanden te verwittigen voor de aanvang der werken die niet eerder mogen
aanvatten dan 7u, evenals de lokale politie op het nummer 09 382 82 02.
Artikel 5 – Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij wet.
Artikel 6 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Gent

de hoofdgriffier van de politierechtbank te Gent

de korpschef van de politiezone Schelde-Leie

de brandweerzone Centrum te Gent
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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