Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

ZITTING VAN
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

JANUARI2OI2.

M. Bart Dochyo Burgemeester-voorzitter ;
Wally gornsilliee Greta Vandeputte, Geert Dessein en
Bart Rydeo Schepenen I
Geert Wylin, Michel Taillieu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolf,
Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandrao Ine Schoutteten,
Virgini Degroote, Geert Vanmarcke, Ronald Cambiero Dany Claeyso
Willy Claeys, Delphine Quaegebeuro Marianne Eeckhout en Luc Soete,
Raadsleden I
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

)

VASTSTELLEN VAII EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OP HET VERKEER TE
.LEDEGEM
NAAR AANLEIDING VAN HET PARI(EREN IN DE FABRIEKSLAAN
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op artikel 135, $2, ingevoegd bij de wet van27 mei 1989, op
artikel 119, hernummerd bij de wet van27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989 en
bij de wet van 13 mei 1999, en op artikel 130 bis, ingevoegd bij de wet van 12 december 2006 ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij het koninklijk besluit van
16 maart 1968, inzonderheid op artkel2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982 ;
Gelet op het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluitenvan23juni 1978,
25 november 1980, 8 april 1983, I juni 1984, 25 maart 1987 en l7 september 1988 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
8 december 1977,23 juni 1978, 14 december 1979,25 november 1980, 11 april 1983, I juni 1984,
l7 september 1988 en l9 december 1991 ;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens ;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009101 dd.3 april2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen op
de politie over het wegverkeer ;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 september 201 I houdende
vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te Ledegem naar aanleiding van het parkeren in de

Fabriekslaan;
Overwegende dat parkeren van vrachtwagens, autobussen ofandere zware voertuigen de doorgang van het
gewone verkeer in de Fabriekslaan in het gedrang brengt ;
Overwegende dat dit het uitrijden en inrijden van bepaalde werfinritten bemoeilijkt

;

Overwegende dat naar aanleiding van het parkeren bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met
het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer

Vaststellen van een aanlullend politiereglement op het verkeer te kdegem naar aanleiding van het parkeren in de Fabriekslaan

;

t/2

Gehoord schepen Wally Corneillie in zijn toelichting

;

Gehoord raadslid Moreen Dewolf in haar vraag om te willen nagaan of het probleem niet verlegd wordt naar de
Provinciebaan ;
Na beraadslaging

;

BESLUIT:

metunanimiteit

Artikel.l.-

$1.

In de Fabriekslaan is het parkeren tussen de nummers 40 en 60 enkel toegelaten voor
personenwagens, auto's dubbel gebruik, motorFretsen en minibussen.

$2.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden E9b te plaatsen ter hoogte van het
nummer 40 samen met het bord GXa en ter hoogte van het nuÍrmer 60 het bord E9b met het
onderbord GXb. Het bord E9b wordt herhaald ter hoogte van het nummer 50 met onderbord GXd.

AÍikel.2.$1.

In de Fabriekslaan is het verboden te parkeren langs de verhoogde inrichting tegenover de nummers
46 tot 52.

$2.

Deze maalregel wordt kenbaar gemaakt door het aanbrengen van gele onderbroken lijnen zoals
omschreven in artikel 75.1.2" van het K.B. van I december 1975.

)

Artikel.3.- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 september 201I houdende
vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te Ledegem naar aanleiding van het parkeren in de
Fabriekslaan wordt opgeheven.
Artikel.4.- Deze maatregelen gaan in op

I

januari2012.

Artikel.5.- Dit reglement wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert ll-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,
)

De Secretaris,

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

get. G. Demeyere

Voor eensluidend uittreksel,
De Burgemeester-voorzitter,

G

B. Dochy
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