
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 18 april tot 
zondag 19 april 2009 naar aanleiding van de Oerfuif 
 
artikel 1: Vanaf zaterdag 18 april 2009 om 17u00 tot zondag 19 april 2009 om 06u00, zal 

volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Trakelweg aan de rechterzijde komende 
van de Wantestraat. 
 
Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 18/04/09 om 17u00 tot 19/04/09 om 06u00”. 

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 gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone.



 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 25  april tot 
zondag 26 april 2009 naar aanleiding van de Beach Party 

 
artikel 1: Vanaf zaterdag 25 april 2009 om 17u00 tot zondag 26 april 2009 om 06u00, zal 

volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Trakelweg aan de rechterzijde komende 
van de Wantestraat. 
 
Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 25/04/09 om 17u00 tot 26/04/09 om 06u00”. 

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 gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone.

artikel 4:  



 
 
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op donderdag 30 april, 
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei en zondag 3 mei 2009 naar aanleiding van het 
Labadouxfestival 
 
artikel 1: Vanaf vrijdag 1 mei  2009 om 08u00 tot zondag 3 mei 2009 om 24u00, zal volgende 

verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Alle verkeer, uitgezonderd festivalbezoekers en bewoners, zal verboden zijn in de 
Wantestraat vanaf kruispunt Gentstraat tot aan de Trakelweg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van de verkeersborden 
C3 met onderbord “Uitgezonderd bewoners en festivalbezoekers”, bevestigd aan 
nadarbarelen. 
 
2. Eén richting verkeer wordt ingesteld in de Wantestraat vanaf de Trakelweg tot aan 
de Rijksweg. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van de verkeersborden C1 
en F19. 
 
3. Alle verkeer, uitgezonderd bewoners, is verboden in de Walbrugstraat. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van het verkeersbord C3 
met onderbord “Uitgezonderd bewoners”, bevestigd aan radarbarelen. 
 
4. Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Wantestraat links in de rijrichting en 
in de Walbrugstraat. 
 
Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 01/05/09 om 08u00 tot 03/05/09 om 24u00”. 

artikel 2: Vanaf donderdag 30 april 2009 om 08u00 tot zondag 3 mei 2009 om 24u00, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Trakelweg aan de rechterkant komende 
van de Wantestraat. 
 
Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 30/04/09 om 08u00 tot 03/05/09 om 24u00”. 

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 gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone. 



 
 
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in 2009 naar aanleiding 
van de vinkenzettingen van Vinkenmaatschappij ‘Koninklijke Nieuwe Vinkeniers’ 
 
artikel 1: Op de hiernavermelde data tussen 08u30 en 10u30 zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd diensten, zal verboden zijn in de Trakelweg, 
vanaf juist na de ingang van de gemeenteloods tot het einde van de weg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord ‘uitgezonderd diensten’ bevestigd aan nadarbarelen:  
 
Data: 
zaterdag 25 april 2009 
zaterdag 16 mei, donderdag 21 mei, zaterdag 23 mei en zaterdag 30 mei 2009  
zaterdag 20 juni 2009 
donderdag 2 juli, zaterdag 4 juli, zaterdag 18 juli en zaterdag 25 juli 2009 

artikel 2: Op zaterdag 4 juli 2009 tussen 16u30 en 18u30 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd diensten, zal verboden zijn in de Trakelweg vanaf 
juist na de ingang van de gemeenteloods tot het einde van de weg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord ’uitgezonderd diensten’ bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 3: Op de hiernavermelde data tussen 08u30 en 10u30 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Leon Bekaertstraat: 
 
Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de Leon Bekaertstraat vanaf kruispunt met 
de Meulebekestraat tot aan het kruispunt met de Deefakkerstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3 met 
onderbord “Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer”, bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data: 
zaterdag 2 mei, zondag 3 mei, vrijdag 22 mei 2009 
zondag 7 juni 2009 
zondag 19 juli 2009, zondag 26 juli 2009 
zondag 2 augustus, zondag 16 augustus 2009. 

artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een  politiestraf voor 
zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen 
voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone. 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in 2009 naar aanleiding van de 
vinkenzettingen van vinkenmaatschappij ‘Koninklijke Moedige Durvers’ 

 
artikel 1: Op de hiernavermelde data tussen 08u45 en 10u15 zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd diensten, zal verboden zijn in de Trakelweg vanaf 
juist na de ingang van de gemeenteloods tot het einde van de weg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord ‘uitgezonderd diensten’ bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data:  zaterdag 9 mei, zaterdag 6 juni, zaterdag 27 juni, zaterdag 11 juli 2009. 

artikel 2: Op zaterdag 13 juni vanaf 16u45 tot 18u15 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd diensten, zal verboden zijn in de Trakelweg vanaf 
juist na de ingang van de gemeenteloods tot het einde van de weg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord ‘uitgezonderd diensten’ bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 3: Op zondag 24 mei vanaf  05u45 tot 07u15 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Kanaalstraat: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kanaalstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf voor 
zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen 
voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone. 



Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in 2009 naar aanleiding 
van vinkenzettingen van vinkenmaatschappij Elk Zijn Recht 

 
artikel 1: Op onderstaande data vanaf 08u30 tot 10u15, zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn: 
 
Alle voertuigenverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, zal verboden zijn in de 
Jan Breydelstraat, meer bepaald vanaf huisnummer 33 t.e.m. huisnummer 61 en op 
het Acaciaplein; 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, met 
onderbord “uitgezonderd hulpdiensten”, bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data: zaterdag 18 april. 

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 gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW zone.




