UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 APRIL 2015
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Sofie Beernaert, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne
Daisy Decoene, schepenen;
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.
__________________________________________________________________________________________
02. Aanvullend verkeersreglement Marktplaats Moorslede – invoeren blauwe zone – vaststelling.
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 09 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 gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid art. 2, 42, 43 en art. 148 t.e.m. 164.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe of er bewonerskaarten zullen zijn;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er geen bewonerskaarten zullen zijn, want dan ben je het effect van de
blauwe zone kwijt;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Marnik Vanackere of de blauwe zone ook geldt voor de parking
voorzien zijn voor minder-validen;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat dit zo is;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Een zone met beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur wordt ingesteld op:
De Marktplaats te Moorslede
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 besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Art. 3. - Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2015.
Art. 4. - Bij overtredingen van dit verkeersreglement is de retributie verschuldigd zoals bepaald in het
retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone en zones voor kort parkeren, goedgekeurd
in de gemeenteraad van 19 juni 2014;
Art. 5. - Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.

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,

