
Gemeente BRAKEL 

Arrondissement Oudenaarde 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad 

 

Zitting van 13 februari 2017 

Aanwezig: 

 

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan 

Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin 

Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, 

Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 

Algemeen aanvullend verkeersreglement. Invoeren tonnagebeperking op het grondgebied 

Brakel. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen 

van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement  

Gelet op het raadsbesluit dd 7/11/1988. Aanvullend verkeersreglement. Smisstraat. Zijweg verbinding 

woning nr 41 : tonnagebeperking tot 10 ton. 

Gelet op het raadsbesluit dd 23/12/1996. Aanvullende verkeersreglement. Kleistraat. Invoeren 

tonnagebeperking 

Gelet op het raadsbesluit dd 25/05/1998. Aanvullend verkeersreglement. Wijnstraat. Invoeren 

tonnagebeperking 

Gelet op het raadsbesluit dd 26/05/2003. Aanvullend verkeersreglement. Aanpassen 

verkeersreglementering centrum Brakel naar aanleiding van opening van de rondweg. 

Gelet op het raadsbesluit dd 21/06/2004. Aanvullend verkeersreglement. Uitbreiding zone 3,5 ton in 

centrum deelgemeente Nederbrakel. 

Gelet op het raadsbesluit dd 18/12/2006. Aanvullend verkeersreglement. Strichtstraat en Pontweg. 

Tonnagebeperking tot 3,5 ton. 

Gelet op het raadsbesluit dd 19/11/2007. Aanvullend verkeersreglement. Berendries en Groenstraat. 

Invoeren van een tonnagebeperking tot 3,5 ton. 

Gelet op het raadsbesluit dd 26/04/2010. Aanvullend verkeersreglement. Lessensestraat. Invoeren 

tonnagebeperking tot 3,5 ton. 

Gelet op het raadsbesluit dd 7/02/2011. Aanvullend verkeersreglement. Everbeek (Beneden). Invoeren 

zone max 3,5 ton. 

Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 

- 23 ja-stemmen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 

 

BESLUIT : 

 

Art. 1 : Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten inzake tonnagebeperking op de gewest-en 

gemeentewegen, van kracht op het grondgebied van de gemeente Brakel, worden opgeheven 

en vervangen door onderhavige beslissing. 

 

 

 

 

 

 



Art. 2 : A. Er wordt een tonnagebeperking ingevoerd uitgezonderd laden en lossen, en    

   bussen, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is : 

     * 3,5 ton :,  

      - Berendries, Groenstraat, Pontweg, Strichtstraat, Wijnstraat,  

- Zonale geldigheid 3,5 ton : : Wielendaalstraat, Tirse, Serpentestraat, Brugstraat, 

Marktplein, Kasteelstraat, Hoogstraat, Neerstraat, Spoorwegstraat, St-Pieterswijk, 

Stationsstraat, Stationsplein, Gauwstraat, Brusselsestraat deel tussen Beekstraat en 

Neerstraat, en Watermolenstraat, deel tussen Beekstraat en Neerstraat 

* 7,5 ton : Lessensestraat, Klaaie, Priem, Brouwierstraat 

B. Er wordt een tonnagebeperking waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 

ton ingevoerd met uitgezonderd laden en lossen in de zijstraat van de Lessenstraat tussen 

woningen nrs 7 en 21a. 

Art. 3 : De in artikel 2 getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden : 

- C21 (3,5 ton of 7,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen, en bussen  

- zonale geldigheid type C21 (3,5 ton), met opschrift uitgezonderd laden en lossen, en bussen. 

Art. 4 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  

- de minister van Mobiliteit; 

- de politiezone Brakel; 

- de federale politie; 

- de politierechtbank van Oudenaarde. 

 

 
 

 

 

Gedaan te Brakel in zitting datum als boven. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

 

 

De Algemeen Directeur De Voorzitter 

 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

De Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

De Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 


