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03. Aanvullend verkeersreglement Roeselaarsestraat Moorslede – invoeren blauwe zone thv standbeeld
gesneuvelde soldaat– 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;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Een zone met beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur wordt ingesteld in:

De Roeselaarsestraat te Moorslede, op de parkeerplaatsen gelegen op pleintje van het standbeeld van de
gesneuvelde soldaat, tussen de huisnummers 76 en 78.
Dit wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid
wordt gegeven en die het verkeersbord E9a met picto parkeerschijf en onderbord GIII met opschrift
‘maandag tem vrijdag vanaf 9u00 tot 18 uur – 120 min'.
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van
het Decreet lokaal bestuur.
Art. 3. - Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020.
Art. 4. - Bij overtredingen van dit verkeersreglement is de gemeentebelasting van toepassing op het
parkeren in blauwe zone en parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt wordt tot 15 minuten,
goedgekeurd in de gemeenteraad.
Art. 5. - Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
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