
Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 11 SEPTEMBER 2014.

AANWEZIG: M. Bart Dochyo Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillie, Greta Vandeputteo Geert Dessein, Bart Ryde en
Geert Wylino Schepenen I
Raf Selschottero l+o+eeW, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Louis Sandra, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhouto Niels Lagae,
Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkisteo Carlos Casteleyn,
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch en
Greet Claeys, Raadsleden I !

Geert Demeyere, Gerneentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN EEN AAIIVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE VOORBEHOUDEN
PARI(EERPLAATSEN AAN HET VOETBALSTADION IN DE VLASCHAARDLAAN EN

TERSCHUERENLAAN TE SINT-ELOOIS-WINKEL

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de gemeentewet, inzonderheid op artikel 135, $2, ingevoegd bij de wet van27 mei 1989, op
artikel I19, hernummerd bij de wet van 27 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 l5 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 artikel2, 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 besluiten van23 juni 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 waarblj 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, ll april 1983, 1 juni 1984,
l7 september 1988 en 19 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 van23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens ;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 3 aprll2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen op
de politie over het wegverkeer ;

Overwegende het openbaar karakter van de parkings aan het voetbalstadion ;

Overwegende dat bij dringende interventies van hulpdiensten, er in bepaalde gevallen een acuut tekort is aan een
parkeerplaats voor die hulpdiensten ;

Overwegende de noodzaak aan snelle interventies en de veiligheid in het algemeen ;

Vaststellen van een aanwllend verkeersreglernent inzake voorbehouden parkeerplaatsen aan het voetbalstadion in de Vlaschaardlaan en
Terschuerenlaan te Sint-Eloois-Winkel U2



Gehoord burgemeester Bart Dochy en schepen Wally Corneillie in hun toelichting ;

Na beraadslaging ;

BESLUIT : met unanimiteit

Artikel.l.-
$1.a. Op de parkings aan de Vlaschaardlaan en de Terschuerenlaan wordt óénparkeerplaats voorzien voor

de hulpdiensten ter hoogte van de ingang.

$1.b Dit wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de borden E9a. Deze borden worden voorzien van
het onderbord met opschrift "hulpdiensten".

Artikel.2.- Van dit besluit wordt dadelijk een afschrift gestuurd aan Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-
laan20 bus 2, 1000 Brussel en aan de zonechef van de lokale politie.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,

De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

G

Voor eensluidend uittreksel,

De Burgemeester-voorzitter,

B. Dochy
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