
 

 

Zitting van maandag 20 mei 2019 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

De algemeen directeur, get. Jacobus Anton De voorzitter, get. Maertens Bert 

  

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

Jacobus Anton 

                   De burgemeester 

 

 

 

 

                     Maertens Bert 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: voorzitter 
Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, Van Essche Ann: schepenen 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Maertens Caroline: schepen 

 

 

12. Aanvullend verkeersreglement Meensesteenweg. Intrekking beslissing 04/07/1994. Nieuwe 

Beslissing. Goedkeuring. 

 

Het College, 

Regelgeving 

-  Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 

-  Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 

-  Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 

19.06.2006 

-  Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 

en schepenen in de gemeenteraad van 8/6/2009 

-  Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens 

Feiten en motivering: 

-  In het gedeelte beurtelings parkeren, tussen huisnummer 175 tot aan de rotonde Ter Beursplein, zijn veel 

haakse parkeerplaatsen en opritten. Hierdoor is het bijna onmogelijk om te parkeren in de straat wanneer het 

beurtelings parkeren aan deze kant geldig is. Op vraag van de handelaars wordt in dit gedeelte dan ook 

parkeerverbod ingevoerd aan de kant van de onpare huisnummers en vervalt het beurtelings parkeren. 

- Het aanvullend reglement dd. 4/7/1994 wordt ingetrokken en vervangen door dit onderhavige reglement. 

- Een passende verkeersregeling dient getroffen. 

Besluit: 

Art. 1 –  Het voorgaande aanvullende reglement betreffende de Meensesteenweg dd. 4/7/1994 wordt 

ingetrokken en vervangen door onderhavig aanvullend reglement. 

Art. 2 –  De Meensesteenweg, vanaf de N36 tot de rotonde aan het Ter Beursplein en vanaf deze rotonde tot aan 

de grens met Sint – Eloois Winkel is hoofdweg t.o.v. de daarop uitkomende straten. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een verkeersbord B15 in de Meensesteenweg en door 

verkeersborden B1 in de erop uitkomende straten. 

Art. 3 –  De Meensesteenweg wordt in 2 rijstroken verdeeld door middel van een onderbroken middellijn op 

volgende plaatsen: 

 Vanaf de N36 tot aan de Kokelarestraat 

 Vanaf huisnummer 126 tot aan 170 

 Vanaf huisnummer 186 tot aan de rotonde met het Ter Beursplein 

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door een onderbroken middellijn. 



Art. 4 –  In de Meensesteenweg wordt vanaf huisnummer 204 tem huisnummer 244 de parkeertijd beperkt 

overeenkomstig de modaliteiten van de parkeerschijf.  

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met logo parkeerschijf. 

Art. 5 –  In de Meensesteenweg is het verboden te parkeren aan de kant van de onpare huisnummers vanaf 

huisnummer 175 tot aan de rotonde met het Ter Beursplein.  

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E1 met bijhorende pijlen van het type x. 

Art. 6 –  Aan beide zijden van de Meensesteenweg wordt een fietspad aangeduid. 

Op volgende plaatsen wordt dit aangeduid met een verkeersbord type D7: 

 Aan de kant van de onpare huisnummers over ganse lengte 

 Aan de kant van de pare huisnummers vanaf huisnummer 286 tem 264, en vanaf huisnummer 380 tot 

aan de grens met Sint – Eloois Winkel. 

Op volgende plaatsen wordt dit gemarkeerd door middel van witte onderbroken markeringen: 

 Aan de kant van de pare huisnummers, vanaf de N36 tot aan huisnummer 286 

 Vanaf huisnummer 364 tot huisnummer 380 

Art. 7 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid worden overgemaakt. 
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