UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 19 NOVEMBER 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,
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.
__________________________________________________________________________________________
16. Aanvullend politiereglement betreffende parkeren Millesteenstraat en Baron Holvoetlaan –
goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; inzonderheid de artikelen 119 en 135 §2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968, inzonderheid op artikel 2 dat in een goedkeuringstoezicht voorziet door de Minister van Vervoer en
Mobiliteit;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullend reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 minimumafmetingen en de bijzonder
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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;
Overwegende dat de voetpaden zijn heraangelegd in de Millesteenstraat en deels in de Baron Holvoetlaan;
Overwegende de vraag van bewoners om deels op het voetpad te parkeren voor het vermijden van schade aan
hun voertuig door eventuele aanrijding;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe waarom de andere straten in Dadizele, bvb
Mandellaan ook niet opgenomen worden;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat we eerst moeten nagaan hoe breed het voetpad is en ook de breedte van
de weg;
Raadslid Rik Bekaert vraag tom dit ook toe te passen in de Nijverheidslaan;

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 1 december 2015
* Parkeren toegestaan deels op het trottoir:
- Millesteenstraat tussen het kruispunt met de Kleppestraat en Bakkerhoekstraat;
- Millesteenstraat tussen het kruispunt met de Nijverheidslaan en Kleppestraat;
- Baron Holvoetlaan tussen het kruispunt met de Millesteenstraat en de Bakkerhoekstraat langs beide zijden;
Dit wordt ter kennis gebracht door het bord E9f en voorzien van onderbord zwarte pijl op witte achtergrond.
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

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,

