ALGEMEEN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BRAKEL
SNELHEIDSBEPERKINGOP HET GRONDGEBIED BRAKEL
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
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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 gemeenschapschool en vrij onderwijs deelgemeente Nederbrakel :
(kleuter-, lager en middelbaar) waarin de Wielendaalstraat tot woning nr 40, Brugstraat,
Serpentestraat, Hoogstraat (bushalte), Marktplein, Kasteelstraat tot woning nr 62,
Neerstraat 7, Driehoekstraat tussen woning nr 24 en kruispunt met Nederstenkouter
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, StSebastiaansplein, 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), StAppoloniastraat (bushalte) (vanaf Ommengangstraat tot woning nr 1) en het StApolloniaplein (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-Ursmarusstraat 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 SintUrsmarsstraat (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)
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- 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.
Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Secretariaat
Danny Van Daele– administratief hoofdmedewerker
Tel.: 055-43 17 52
Danny.vandaele@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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