UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 12 SEPTEMBER 2013
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Dirk Foulon, 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, Marnik Vanackere,
Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, raadsleden;

Gemeente
MOORSLEDE
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.
__________________________________________________________________________________________
03. Politieverordening ivm parkeren voor max 15 min in een parkeervak aan handelszaak – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135§2;
Overwegende dat dit evenement een weerslag heeft op de openbare orde;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11/10/1976.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe hoe er kan geverbaliseerd worden en wie kan er dit
vaststellen?
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe hoe het staat met het politiereglement dat in opmaak
is binnen de zone?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat hieromtrent niets meer werd vernomen;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe of de selectiecriteria reeds zijn vastgelegd waar een
parkeerplaats komt en waar niet?
Schepen Pol Verhelle licht de selectiecriteria toe.
Raadslid Sigrid Verhaeghe merkt op dat dit andere criteria zijn dan die, die werden opgesomd in de
gemeenteraad van mei.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Jürgen Deceuninck of er , nav de aanleg van de Markt, er plaatsen
zullen vrijgehouden worden voor kortparkeren.
Schepen Pol Verhelle bevestigt dat dit zal uitgezocht worden.

BESLUIT : éénparig
Artikel 1.
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van een beslissing van de gemeenteraad; ze
worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:
Vanaf zaterdag, 01 oktober 2013
* Parkeren toegestaan voor max. 15 minuten in een parkeervak aan volgende handelszaken:
- eerste parkeerplaats op de parking in de Vier Seizoenenstraat aan de hoek met de Breulstraat;
- Kleppestraat ter hoogte van brood en banket Patrick & Ann;
- Beselarestraat ter hoogte van buurtwinkel VIVO;
Deze parkeervakken worden aangeduid door het bord E9a met opschrift “max 15 min” en voorzien van
onderbord zwarte pijl op witte achtergrond met de afstand zijnde 6 m.
Artikel 2.
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met politiestraffen.

Artikel 3.
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 4.
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, Marktplaats 1 te 8890 MOORSLEDE.

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

De Voorzitter,
get. D. Foulon.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

