
Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kruisstraat 
 
artikel 1: Op de hiernavermelde weg is parkeren verboden: 

 
In de Kruisstraat, vanaf huisnummer 3 tot en met huisnummer 13, langs deze 
zijde. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B. van 14 november 1977 en 11 
november 1976. 

artikel 3: Het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kruisstraat , goedgekeurd 
door de Gemeenteraad in zitting van 29 januari 2008, wordt opgeheven. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 
 
Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heer zonechef van de 
Politiezone Midow. 

 



Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bollewerpstraat 
 
artikel 1: Op hierna vermelde weg is het parkeren verboden op werkdagen tussen 7.00 uur 

en 19.00 uur: 
 
In de Bollewerpstraat vanaf huisnummer 5 tot aan de ingang zijkant brouwerij 
Vanhonsebrouck. Zie plan in bijlage. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1 met onderbord 
“op werkdagen vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur”. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. van1 december 1975 en het M.B. van 14 november 1977 en 11 
oktober 1976. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 5: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heer zonechef van de 
Politiezone Midow. 

 


