UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Sofie Beernaert, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne,
Daisy Decoene, Bart De Koning, schepenen;
Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Hendrik Bekaert,
Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert,
Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Johan Paret, Nessim Ben Driss,
Marnik Vanackere, Nicolas Verlinde, Marleen Uyttenhove,
Filip Ameel, raadsleden;

Gemeente
MOORSLEDE
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.
__________________________________________________________________________________________
09. Aanvullend politiereglement verkeerstechnische maatregel Kasteelstraat – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135§2,
ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij de wet van 13.05.1999, op artikel 119 hernummerd bij
de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989 en bij de wet van 13.05.1999 en
op art. 119 bis ingevoegd bij de wet van 13.05.1999;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16
maart 1968, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij wet van 10.10.1967 en bij het koninklijk besluit van 30
december 1982 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980,
08 april 1983, 01 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 18 september
1991, 16 juli 1997, 09 oktober 1998 en 17 oktober 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 08
december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 01 juni 1984, 17
september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart 1991, 27 juni 1991, 19 december 1991, 11 maart
1997, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 17 oktober 2001;
Overwegende dat er een proefopstelling is opgesteld met de bedoeling de snelheid af te remmen en doorgang
zwaar verkeer te verhinderen door het aanleggen van twee tijdelijke asverschuivingen;
Overwegende deze proefopstelling positief werd geëvalueerd;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe wat men zal doen met het zwaar verkeer,
verhinderen of verbieden;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat men het zwaar verkeer in deze straat zal verbieden;

BESLUIT : éénparig
Art. 1.1. - Vanaf 1 januari 2016 wordt er een asverschuiving gemaakt in bovenvernoemde straat doormiddel
van het opstellen van drie prefab-opstelling bestaande uit 4 drempels en 5 flexibele paaltjes;
- ter hoogte van woning met huisnummer 37 en 41;

Art. 1.2. - De asverschuiving vermeld in art. 1.1. zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door
de verkeersborden A7c en D1c;
Art. 2.1. - vanaf 1 januari 2016 wordt een parkeerverbod ingesteld in bovengenoemde straat;
- parkeer- en uitwijkstrook overzijde woning met huisnummer 37 en 41;
Art. 2.2. - De verbodsbepalingen vermeld in art. 2.1. zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers
door de verkeersborden E1;
Art. 3.

- Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.

Art. 4.

- Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.

Art. 5.

- Een afschrift van dit besluit wordt onmiddellijk overgemaakt aan:
De Hoofdgriffier van de Correctionele rechtbank te Ieper
De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
De inrichter, Gemeentebestuur Moorslede, Marktstraat1 te 8890 Moorslede

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.

De Voorzitter,
get. S. Beernaert.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

