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Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

Andries Sioen, Raadslid,
Evelyne Vanderplancke, Raadslid,

02. Aanpassing politiereglement Stationsstraat - vaststelling
De Raad,
Aanleiding
De Raad,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie van
het wegverkeer;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens aangevuld door het decreet van 9 juli 2010;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 inzake de gemeentelijke aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid art. 119 en 135§2;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 40;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2014 waarbij het aanvullend reglement zone
30 werd vastgesteld;
Gelet op alle voorafgaande beslissingen van de gemeenteraad betreffende de Stationstraat;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van zitting 3 december 2019 om de
zone 30 km/u en 50 km/u uit te breiden;
Feiten, context en argumentatie
Voorstel vanwege raadslid Gert-Jan Hovaere om de uurregeling van de 'kiss and ride' zone aan te passen van
7u30 tot 13u30.
Schepen Jürgen Deceuninck bespreekt dit met de school.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1: Alle voorafgaande reglementen met betrekking tot de Stationstraat wordt opgeheven.
Art. 2: VERPLICHT VERKEER
§2.a. In de Stationstraat wordt een verplicht fietspad (twee richtingen) ingericht, aan de kant van de
onpare nummers vanaf huisnr. 103 tot einde grondgebied.
§2.b. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D9 a/b.
Art. 3: VOORRANGSREGELINGEN
§3.a. De Stationstraat heeft voorrang op:
 Passendaalsestraat;
 Molenstraat;
 St. Achariusweg;
 Roomstraat;
 Oude Godweg;
 Stationstraat (deel I - zijde Moorslede-centrum);
 Dosseweg;
 Stationstraat (deel II - zijde Zonnebeke (Passendale).
§3.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 t.o.v. de borden B1 aangevuld met de
wegmarkering zoals voorzien bij artikel 76.2.
Art. 4: ORDENING VAN HET VERKEER
§4.1.a. Er wordt een verkeersgeleider aangebracht waar de Stationstraat een kruispunt vormt met
aangelegde rotonde aan de Roeselaarsestraat – Dadizeelsestraat - Stadendreve.
§4.1.b. De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een verhoogde aanleg of door de markeringen
voorzien in art. 77.4 van het KB.
§4.2.a. In de Stationstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van een onderbroken
witte lijn:
 Vanaf de rotonde aan de Roeselaarsestraat – Dadizeelsestraat – Stadendreve tot St Achariusweg.
§4.2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 72.3 van het KB 1/12/1975.
§4.3.a. In de Stationstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht:
 Aan het kruispunt met aangelegde rotonde Roeselaarsestraat – Dadizeelsestraat – Stadendreve;
 Ter hoogte van huisnr. 90;
 Ter hoogte van huisnr. 71;
 Ter hoogte van huisnr. 196 (Aldi);
 Ter hoogte van huisnr. 145 (Belgomilk);
 Ter hoogte van huisnr. 302 (beroepskledij Landuyt).
§4.3.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 76.3 van het KB 1/12/1975 door de
verkeersborden A23 op afstand en het verkeersbord F49 ter hoogte van de oversteekplaats.
§4.4.a. In de Stationstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers aangebracht:
 Ter hoogte van huisnr. 63;
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 Ter hoogte van huisnr. 71;
 Einde grondgebied (grensscheiding met Zonnebeke-Passendale).
§4.4.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 76.4 van het KB 1/12/1975, door de
verkeersborden A25 op afstand en het verkeersbord F50 ter hoogte van de oversteekplaats.
Art. 5: STILSTAAN EN PARKEREN
§5.1.a. In de Stationstraat wordt alternerend parkeren d.m.v. parkeerstroken ingevoerd op vastgelegde
parkeerstroken:
 Vanaf de rotonde aan de Roeselaarsestraat – Dadizeelsestraat – Stadendreve t.e.m. huisnr. 124.
§5.1.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 75.2 van het KB 1/12/1975.
§5.2.a. In de Stationstraat wordt parkeren ingevoerd half op de verhoogde berm (trottoir):
 Vanaf huisnr. 138 tot huisnr. 194 (kant pare huisnummers).
§5.2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 75.2 van het KB 1/12/1975 en door
het bord E9f.
§5.3.a. In de Stationstraat wordt parkeren voorbehouden aan de schoolbus:
 Ter hoogte van de kleuter en lagere school ‘De Bunderboog’ – tussen huisnr. 49a en 47;
 Ter hoogte van Sint Idesbald – huisnr 49.
§5.3.b. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verkeersbord E9a aangevuld met een
onderbord met vermelding 'schoolbus, van maandag tot vrijdag 08u00 tot 17u00 uur, alleen op
schooldagen'.
§5.4.a. In de Stationstraat wordt een ‘Kiss and Ride’ zone ingericht over een lengte van 20 meter:
 Ter hoogte van de kleuter en lagere school ‘De Bunderboog’.
§5.4.b. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verkeersbord E1 aangevuld met een
onderbord met vermelding 'van maandag tot vrijdag van 07u30 tot 17u00, kiss and ride, alleen op
schooldagen'.
§5.5.a. In de Stationstraat zal schuin met het trottoir een parkeerzone van minstens twee meter breed
afgebakend worden ter hoogte van:
 Voor de huisnrs. 2 en 4.
§5.6.a. In de Stationstraat is parkeren verboden:
 Vanaf kruispunt Roomstraat t.e.m. huisnr. 149 (kant onpare huisnummers).
§5.6.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E1.
§5.7.a. In de Stationstraat is parkeren verboden:
 Vanaf huisnr. 84 t.e.m. huisnr. 92;
 Vanaf huisnr. 110 tot huisnr. 118;
 Ter hoogte van huisnr. 51;
 Vanaf huisnr. 148 t.e.m. huisnr. 152.
§5.7.b. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep aangebracht op de
werkelijke rand van de rijbaan of op een trottoirband of op de boordstenen van een verhoogde berm
(trottoir), overeenkomstig art. 75.1.2 van het KB 1/12/1975.
Art. 6: BEBOUWDE KOM
§6.a. In de Stationstraat wordt de bebouwde kom van de gemeente Moorslede als volgt afgebakend:
 Vanaf de Passendalebeek.
§6.b. Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F1 en F3 voorzien van de
benaming “MOORSLEDE”.
Art. 7: SNELHEIDSBEPERKING
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§7.a
Voor de schoolomgeving in de Stationstraat geldt de beperking tot de snelheid van 30 km/u, enkel
tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen en scholieren:
 Vanaf huisnr. 60 t.e.m. huisnr. 126.
§7.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door variabele zoneborden bestaande uit een combinatie
van de borden F4a en F4B met toevoeging van de borden A23 en elektronische versterkende middelen ter
aanduiding van de gelding van de beperking.
Art. 8: Dit politiereglement wordt ter kennis overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000
Brussel

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
Algemeen directeur
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Voorzitter
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Pol Verhelle
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