
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 juli en 
zondag 27 juli 2008 naar aanleiding van de KLJ fuif FARm West te Ingelmunster 

 
artikel 1: Op zaterdag 26 juli 2008 vanaf 21u tot zondag 27 juli 2008 om 5u, zal volgende 

verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de Krekelstraat, 
vanaf het kruispunt Meulebekestraat tot aan het kruispunt Lenteakkerstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 & F19. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 27 juli 2008 
naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor elite z/c en beloften op open omloop te 
Ingelmunster 

 
artikel 1: Op zondag 27 juli 2008 vanaf 14u30 tot 18u30, zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn: 
 
Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de 
hiernavermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
1. Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt 
met de Meulebekestraat. 
2. Meulebekestraat: vanaf het kruispunt Bruggestraat tot aan het kruispunt met de 
Krekelstraat. 
3. Krekelstraat: vanaf het kruispunt met de Meulebekestraat tot aan het kruispunt 
met de Lenteakkerstraat 
4. Lenteakkerstraat: vanaf het kruispunt met de Krekelstraat tot aan het kruispunt 
met de Oostrozebekestraat. 
5. Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot aan de 
Gravinnestraat. 
6. Gravinnestraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de 
Bruggestraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 en F19. 

artikel 2: Op zondag 27 juli 2008 vanaf 14u30 tot 18u30, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod zijn in de straten vermeld in artikel 1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord "Op zondag 27 juli 2008 van 14u30 tot 18u30”. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 5 juli 2008 
naar aanleiding van een straatfeest voor bewoners in de J. Vermandelestraat 
 
artikel 1: Op zaterdag 5 juli 2008 vanaf 18u30 tot zondag 6 juli 2008 om 2u00, zal volgende 

verkeersregeling van toepassing zijn: 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren zal verboden zijn in de J. 
Vermandelestraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
en E3 met onderbord “op 5/07/2008 vanaf 18u30 tot 6/7/2008 om 2u00”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een Politiestraf  
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de heren griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Zonechef van de politiezone MIDOW

 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 1 augustus 
tot zondag 3 augustus 2008 naar aanleiding van de Kriekefeesten 
 
artikel 1: Op vrijdag 1 augustus 2008 van 18u00 tot 20u00 zal volgende verkeersregeling 

van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de hiernavermelde straten: 
1. Kweekstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan het kruispunt 
met de Zuidstraat. 
2. Zuidstraat:  
a. vanaf het kruispunt met de Kweekstraat tot en met huisnr 16 
b. vanaf het kruispunt met de Potterijstraat (Hulste) tot huisnr 16 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis worden gebracht door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3. 

artikel 2: Op zaterdag 2 augustus 2008 vanaf 8u15 tot 10u15 zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat vanaf huisnummer 58 tot aan het 
kruispunt met de Elsstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis worden gebracht door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Korpschef 
van de Lokale Politie Midow. 

 

 
 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 19 juli en 
zondag 20 juli 2008 naar aanleiding van de Kermisommegang 
 
artikel 1: Op zaterdag 19 juli 2008 en zondag 20 juli 2008 vanaf 14u00 tot 24u00 zal 

volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, is verboden in de Gravinnestraat, vanaf 
het kruispunt met de Bruggestraat tot aan het kruispunt met de Schoolstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden C3 en E3 met onderbord “ op 19 en 20 juli 2008 van 14u00 tot 
24u00”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de heren griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de politiezone Midow. 



 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 12 juli 2008 
naar aanleiding van een straatfeest voor bewoners in de H. Depraeterestraat 
 
artikel 1: Op zaterdag 12 juli 2008 vanaf 13u00 tot zondag 13 juli 2008 om 2u00, zal 

volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren zal verboden zijn in de H. 
Depraeterestraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
en E3 met onderbord “op 12/07/2008 vanaf 13u00 tot 13/7/2008 om 2u00”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een Politiestraf  
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de heren griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Zonechef van de politiezone MIDOW. 



 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 9 augustus 
en zondag 10 augustus 2008 naar aanleiding van de Mennefeesten 
 
artikel 1: Op zaterdag 9 augustus 2008 van 14u00 tot 20u00  en op zondag 10 augustus 

2008 van 14u00 tot 20u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Zwanestraat, vanaf het kruispunt met de 
Bruggestraat tot het kruispunt met de Veldstraat. 
 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis worden gebracht door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3. 

artikel 2: Op zaterdag 9 augustus 2008 vanaf 8u30 tot 10u15 zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Veldstraat vanaf het kruispunt met de Doelstraat tot 
aan het kruispunt met de Zwanestraat. 
 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis worden gebracht door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

Artikel 24: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Korpschef 
van de Lokale Politie Midow. 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 30 augustus 
2008 naar aanleiding van een straatfeest voor bewoners in de Olmenstraat 
 
artikel 1: Op zaterdag 30 augustus 2008 vanaf 13u00 tot zondag 31 augustus 2008 om 

2u00, zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, zal verboden zijn in de Olmenstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
en E3 met onderbord “op 30/8/2008 vanaf 13u00 tot 31/8/2008 om 2u00”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een Politiestraf  
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de heren griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Zonechef van de politiezone MIDOW. 


