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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN

DE GEMEENTERAAD
GEMEENTÊBESTUUR

[EDEGEM

Zitting van 9 februari 2017

Aanwezig: Bart Dochy, bu rgemeester-voorzitter
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde, Geert Wylin, schepenen
Raf Selschotter, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Delphine Quaegebeur,
Marianne Eeckhout, Niels Lagae, Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn,
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Van lsacker,
Sien Jacques, Andy Vandoorne, gemeenteraadsleden
Geert Demeyere, gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement te Ledegem voor het verplicht parkeren
en verplicht deels parkeren op de berm of het voetpad, in de Korteweg

Bevoegdheid
Juridische grond

> Gemeentedecreet
> Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, 5 2.

)) Wet van 16 maart 1968 tot coórdinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.

> Konínklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel lll.

> Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetíngen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden
bepaald, en latere wijzigingen.

) Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, en latere
wijzigingen.

> Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens.

> Omzendbrief MO8/2009/01van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
De Korteweg te Ledegem heeft een smal wegprofiel, waardoor de doorgang
van voertuigen, in het bijzonder de hulpdiensten, in het gedrang komt.
Het is wenselijk maatregelen te treffen om de doorgang van deze voertuigen
te garanderen.

Tussenkomsten )) Schepen Wally Corneillie geeft toelichting.
Na beraadslaging.

Stemmen

Besluit

Met unanimiteit.

De gemeenteraad beslist:
Artikel I
> ln de Korteweg, vanaf het huisnummer L tot aan het kruispunt met de

Hemelhoek, is het verplicht parkeren deels op de berm of op het voetpad, dit
aan de zijde van de onpare huisnummers.

> Deze maatregel wordt bekendgemaakt door de verkeersborden E 9f, met
onderbordenXaenXb.
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Artikel 2
> ln de Korteweg, ter hoogte van huisnummer 3, is het verplicht parkeren op het

voetpad of op de berm, dit aan de zijde van de onpare huisnummers.
> Deze maatregel wordt bekendgemaakt door het verkeersbord E 9 e, met

onderbordenXaenXb.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
> dienst secretariaat: 1;
> dienst grondgebiedszaken: L;

> zonechef van de politiezone Grensleie: 1;
> Vlaamse Overheid, Afdeling beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid: 2.

Aldus beslist in de zitting van 9 februari 2017
get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Bart Dochy
Bu rgemeester-voorzitter
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