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Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over het inrichten van een
schoolstraat in de Molenstraat
Bevoegdheid
Juridische grond
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Verwijzingsdocumenten

»

»

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
Koninklijk 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 III.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen 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 MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus
2019 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december
2020 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020
over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te Ledegem
naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de Molenstraat.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus
2020 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
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Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

Marijn De Vos
Algemeen directeur

»

In de Molenstraat bevindt zich een toegangsweg tot de school gelegen in de
Rollegemstraat.
» Deze toegangsweg wordt door veel schoolgaande kinderen gebruikt.
» Het is wenselijk voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen om een
schoolstraat in te richten in de Molenstraat.
» De genomen maatregelen in de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen zijn gunstig geëvalueerd.
» De maatregelen worden genomen op een gemeenteweg.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De Molenstraat, tussen het huisnummer 14 en het kruispunt met de
Rollegemstraat, wordt ingericht als schoolstraat.
Deze maatregel geldt op elke schooldag van 8 uur tot 8.30 uur en van 12.45 uur
tot 13.15 uur.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C3 met
onderborden “uitgezonderd hulpdiensten” en onderbord M2.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website
met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» dienst secretariaat: het dossier agenderen op het college van burgemeester
en schepenen om de tijdelijke politieverordening in te trekken.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
(kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1.
» griffie van de politierechtbank Kortrijk (Beheerstraat 41 – 8500 Kortrijk): 1.
» politiezone Grensleie: 1.

Voor eensluidend uittreksel

get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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