Uittreksel uit de notulen van het College
Vergadering van maandag 06 september 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Dirk Verwilst, voorzitter-burgemeester
Danny Bossuyt, Paul Demeulemeester, Jean-Marie Gunst, Rik Priem,
schepenen
Britt Schouppe, algemeen directeur
Katrien Seys (Verontschuldigd wegens vakantie), schepen

9. AANPASSING VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT TE MEULEBEKE OP ZATERDAG
18 SEPTEMBER 2021 N.A.V. WIELERWEDSTRIJD BÈRERETROKOERS - GESLOTEN OMLOOP.
HET COLLEGE,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen,
inzonderheid op artikel 6 § 1 X;
Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de Ministeriele omzendbrief nr. 2009/01 van 03 april 2009 betreffende de
gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op de artikels 119 en 130 bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op de artikels 40§3, 41§2,2° en 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd tot op heden;
Overwegende dat op 18 september 2021 een wielerwedstrijd met bijhorende randanimatie
doorgaat op het grondgebied van de gemeente MEULEBEKE;
Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van
toeschouwers te verwachten valt;
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden
te worden;

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan de wielerwedstrijd en de
bijhorende randanimatie;
HET COLLEGE BESLIST:

Met algemeenheid van stemmen.

Artikel 1
Op 18 september 2021, vanaf 14u30 tot 20u30, zal volgende verkeersregeling van toepassing
zijn:
§1.a - Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de hiernavermelde straten :
Tieltstraat. : vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 20
b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden
C3.

Artikel 2
Op 18 september 2021, vanaf 18u00 tot 20u30, zal volgende verkeersregeling van toepassing
zijn:
§1.a - Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de hiernavermelde straten :
1. Tieltstraat. : vanaf de schutterijstraat tot aan huisnummer 20
2. Marktstraat : vanaf de Tieltstraat tot aan de Hoogstraat
3. Hoogstraat : vanaf de Marktstraat tot aan de Karel van Manderstraat
4. Karel van Manderstraat : vanaf de Karel van Manderstraat tot aan de
Markt
5. Markt : vanaf de Karel van Manderstraat tot aan de Holdestraat
6. Holdestraat : vanaf de Markt tot aan de dienstweg achter het
gemeentehuis (Markt)
7. Dienstweg achter het gemeentehuis (Markt) tot aan de Kapellestraat
8. Kapellestraat : vanaf de dienstweg achter het gemeentehuis (Markt) tpt
aan de Kerkstraat
9. Kerkstraat : vanaf de Kapellestraat tot aan de Goethalsplaats
10. Goethalsplaats : vanaf de Kerkstraat tot aan de Statiestraat
11. Statiestraat : vanaf de Goethalsplaats tot aan de Wetstraat
12. Wetstraat : vanaf de Statiestraat tot aan het kruispunt
Pittemstraat/Schutterijstraat
13. Schutterijstraat : vanaf kruispunt Pittemstraat/Schutterijstraat tot aan
het kruispunt Schutterijstraat/Tieltstraat

§1.b -Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden
C3.
Artikel 3
Op 18 september 2021, vanaf 20u30 tot en met 19 september 2021 00u00, zal volgende
verkeersregeling van toepassing zijn:
§1.a - Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de hiernavermelde straten :
1. Pittemstraat : gedeelte tussen de Tieltstraat en het kruispunt met de
Wetstraat en Schutterijstraat
§1.b -Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden
C3.
Artikel 4
Voorsignalisatie C3 + UPV dient geplaatst te worden op onderstaande kruispunten :
1. Kruispunt Holdestraat / Bertje Santensweg
2. Kruispunt Kapellestraat / Zeveneiken
3. Kruispunt Kasteelstraat / Abeeldreef
4. Kruispunt Nieuwstraat / Abeeldreef
5. Kruispunt Tieltstraat / Bonestraat
6. Kruispunt Rijselstraat / Karel van Mandelstraat (richting Tieltstraat)
7. Kruispunt Karel van Manderstraat / Rijselstraat (richting Oostrozebekestraat)
8. Kruispunt Oostrozebekestraat / Gentstraat
Artikel 5
Vanaf 18 september 2021 van 18u00 tot 20u30 zal het éénrichtingsverkeer opgehoffen
worden door het afdekken van C1 in onderstaande straten :
1. Holdestraat
2. Kapellestraat
3. Nieuwstraat
4. Statiestraat
5. Oostrozebekestraat
Artikel 6
Vanaf 18 september 2021 van 12u30 tot 20u30 zal volgende verkeersregeling van
toepassing in de straten vermeld in Artikel 1 & Artikel 2
§1.a -Verboden te parkeren
§1b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersbord E1

Artikel 7
Vanaf 18 september 2021 van 20u30 tot en met 19 september 00u00 zal volgende
verkeersregeling van toepassing zijn:
§1.a – Verboden te parkeren in de Pittemstraat, gedeelte tussen de Tieltstraat en het
kruispunt met de Wetstraat en Schutterijstraat.
§1b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersbord E1
Artikel 8
De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met politiestraffen, voor zover
geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet.
Artikel 9
Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uur gestuurd aan de Heer
zonechef van de MIDOW zone.
Er wordt tevens een afschrift van dit besluit gestuurd naar :
- de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk;
- de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.
Gedaan te Meulebeke, maandag 06 september 2021
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