PROVI NCI E W EST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 januari2O2O.
Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, C.
Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen, G.
Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. lnvoeren van een voorrangsregeling op het
kruispunt Noordhoekstraat/Burgweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 19BB
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1 968
- het decreet van '16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- 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 besluitvan 11 oktober'1976 waarbijde minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009101van 3 april 2009
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Het is aanbevelenswaardig om op het kruispunt NoordhoekstraaVBurgweg een duidelijke
voorrangsregeling in te voeren. Het is daarbij raadzaam dat de bestuurders vanuit de Noordhoekstraat,
komende vanaf de Oosthoek, voorrang verlenen aan de bestuurders vanuit de Burgweg richting
Adinkerke centrum.
- De gemeente De Panne is wegbeheerder van de Noordhoekstraat en de Burgweg.
Gelet op de adviezen, zijnde:
- het verslag van de verkeerscommissie d.d. 2 december 2019

BESLIST

Art.'l:
Arï.2:

Art.3:

met algemeenheid van stemmen

Op het kruispunt Noordhoekstraat/Burgweg wordt een voorrangsregeling ingevoerd. De
bestuurders vanuit de Burgweg richting Adinkerke centrum, en omgekeerd, hebben voorrang. De
bestuurders vanuit de Noordhoekstraat, komende vanaf de Oosthoek, moeten voorrang verlenen.
De in artikel 1 vermelde maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van:
- verkeersborden 815 met onderbord Type Vlll, en dit vóor het kruispunt
Noord hoekstraat/Burgweg
- het verkeersbord 81 met onderbord Type Vlll, en dit op het kruispunt Noordhoekstraat/Burgweg
-een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, en dit op het kruispunt
Noord hoekstraat/Burgweg
- het verkeersbord 817 op het kruispunt Noordhoekstraat/Cosynmolen.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert ll-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel
- de afdeling Technische Zaken
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