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Aanwezig: 

 

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

Thomas, Peter Vanderstuyf, 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, André Flamand, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck, Jürgen De 

Mets -  

Afwezig: Stephan Van den Berghe -  

 

Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement. Snelheidsbeperkingen 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 de stemming waaraan x raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft Gelet op het 

raadsbesluit d.d. 9 januari 2017 betreffende een aanvullend verkeersreglement : Invoeren 

snelheidsbeperkingen op het grondgebied Brakel; 

Gelet om de zone 30 rond de schoolomgeving van de gemeenschapsschool in de Wielendaalstraat en 

het vrij onderwijs oa uit te breiden tot : 

- gans de Wielendaalstraat (aansluitend op een rondpunt), Lindeplein (rondpunt) en Driehoekstraat 

(aansluitend op een rondpunt en aanwezigheid van een verkeersdrempel vanaf Lindeplein tot het 

kruispunt met Nederstenkouter en Neerstraat (omgeving bushalte) tussen woning nr 7 tot Gauwstraat; 

Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 

- 22 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 snelheidsbeperkingen op de gewest- en 

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

vervangen door onderhavige beslissing. 

 

Art. 2 :  

A op volgende gemeentewegen wordt in beide rijrichtingen een snelheidsbeperking van 

50km/u ingevoerd: 

- bebouwde kommen; 

- Kleistraat en Riebeke; 

- Berendries; 

- Hauwstraat; 

- Gelategemstraat; 

- Brakelbosstraat; 

- In de Leinstraat, vanaf het kruispunt met de Sint-Lietbertusdreef tot aan de aansluiting met 

Tenbergen; 

- In de Priemstraat, vanaf 200m voor de aansluiting met de Plankkouter tot aan bebouwde kom 

vanEverbeek-Boven; 

- In de Nieuwstraat, vanaf 200 m vóór het rustoord "De Vlaamse Ardennen" tot aan de aansluiting met 

Taelman; 



- In de Valkenstraat vanaf 100 meter vóór de aansluiting met de Schoolstraat tot aan de             

aansluiting  met de Lozelandstraat; 

- Schoolstraat 

B. Op volgende gewestwegen wordt een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd: 

- Langsheen de N8 vak Kleibergstraat, in beide richtingen, vanaf het einde van de bebouwde kom, 

klmpunt 43.500 tot aan de aansluiting met de Gentsestraat, klmpunt 45.150; 

- Langsheen de N462b vak Molenberg, Moriaanstraat, wordt in beide richtingen, vanaf klmpunt 1.000 

tot aan het kruispunt met de Neerhofstraat, klmpunt 1.296 (begin bebouwde kom), een 

snelheidsbeperking van 50km/h ingevoerd; 

- Er wordt langsheen de N462 in de richting van Brakel, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd 

van 50 km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 22.900; 

- Er wordt langsheen de N462b in de richting van Zottegem, als aanloop, een snelheidsbeperking 

ingevoerd van 50km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 

0.390; 

- Er wordt in de rijrichting Brakel, als aanloop, langsheen de N493, Steenweg een snelheidsbeperking 

ingevoerd van 50 km/u vanaf 200m voor het begin van het variabel bord Z30 zijnde aan klp 5.280 

C. Volgende zone 30 worden ingevoerd : 

- woonwijken : Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Suttermeers, Vierschaar, Ruiterij, 

Hovendaal, Peperendaalwijk, Edgard Tinelstraat, Noordhoek 

- in de Stationsstraat vanaf de aansluiting met het Stationsplein tot de aansluiting met de Hoogstraat 

- Schoolomgevingen :  

- omgeving van de vrije kleuterschool in de Schoolstraat : vanaf de aansluiting met de Valkenstraat tot 

50m voorbij de school; 

- omgeving van de vrije lagere school in de Sint-Franciscusstraat : vanaf woning nr. 2 tot aan woning 

nr. 10 en in de Holenbroek vanaf de aansluiting met de Sint-Franciscusstraat tot aan woning nr. 5; 

- omgeving van de gemeentelijke kleuterschool in de deelgemeente Everbeek waarin een deel van de 

Muiterij (vanaf woning nr 17 tot woning nr 62) en een deel van de Maandagstraat (vanaf kruispunt 

Muiterij tot en met woning nr 18)wordt opgenomen; 

- omgeving van de gemeenschapsschool en vrij onderwijs deelgemeente Nederbrakel : (kleuter, lager 

en middelbaar) waarin de Wielendaalstraat, Brugstraat, Serpentestraat, Hoogstraat, Marktplein, 

Kasteelstraat tot woning nr 62, Neerstraat tussen Hoogstraat en Gauwstraat, Driehoekstraat tussen 

Lindeplein en kruispunt met Nederstenkouter, Lindeplein worden in opgenomen; 

- omgeving van de vrije lagere school Lilare en de middelbare school Stella Matutina in de 

deelgemeente Michelbeke waarin de Groenstraat, Kammeland, Riedeplein, St-Sebastiaansplein, Guido 

Gezellestraat (bushalte), een deel van de Nieuwstraat (30m vanaf kruispunt met Meierij) en een deel 

van de Meierij (bushalte) (65m vanaf kruispunt met Nieuwstraat) worden opgenomen; 

- omgeving van de de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Elst ter hoogte van Terwalle waarin 

een deel van Terwalle (vanaf kruispunt Ommegangstraat tot en met woning nr 22)  en deel 

Ommegangstraat (vanaf kruispunt Terwalle tot woning nr 6), St-Appoloniastraat (bushalte) (vanaf 

Ommengangstraat tot woning nr 1) en het St-Apolloniaplein (vanaf Sint-Apolloniastraat tot en met 

woning nr 5)  worden opgenomen; 

- omgeving van de vrije lagere school in Lilare in de deelgemeente Michelbeke waarin een deel van de 

Teirlinckstraat en de St-Ursmarsstraat worden opgenomen; 

- omgeving van de kleuterschool gelegen langsheen de Schoolstraat, waarin een deel van de 

Schoolstraat wordt in opgenomen; 

- omgeving van de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Zegelsem waarin de Teirlinckstraat 

vanaf kruispunt Oudenaardesestraat tot woning nr 28 en deel Sint-Ursmarsstraat (vanaf kruipunt 

Teirlinckstraat tot woning nr 18) 

D. Variabele zone 30km en 50 km/u 

- rond de gemeenteschool van Parike gelegen langsheen de gewestweg N493, Steenweg, tussen klp 

5.480 en klp 5.682 alsook in de gemeenteweg Rameiveld vanaf 50m voor de aansluiting met de 

Steenweg 

- rond het St-Franciscusinstituut gelegen langsheen de gewestweg N462 en N462b, Kasteeldreef, 

tijdens de periode van aankomst en vertrek van kinderen door middel van een variabele signalisatie. 

Buiten de periode van aankomst en vertrek van kinderen wordt een zone 50km/u afgebakend door 

dezelfde variabele zonale signalisatie. 

Deze signalisatie is als volgt opgesteld: 

Voor de rijrichting Zottegem: begin variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190 en einde variabel 30 of 

50km/u aan N462 klp 23.100 

Voor de rijrichting Brakel: begin variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100 en einde variabel 30 of 

50km/u aan N462b klp 0.190. 

 

 



Art. 3 : De in artikel 2 getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met : 

- A en B : de borden C43 max.50km/u 

- C : de borden F4a (begin zone 30) waarbij verkeersbord A23 wordt toegevoegd en F4b (einde zone 

30) 

- D : de variabele borden F4a (begin zone 30) waarbij het verkeersbord A23 wordt gevoegd en de 

variabele zonale signalisatie F4b (einde zone 30 of 50km/u); 

 

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 

 

 


