
 

 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 25, 26 en 27 
september 2009 n.a.v. het kermisweekend 
 
artikel 1: Vanaf woensdag 23 september 2009 om 6u00 tot en met dinsdag 29 september 

2009 om 24u00 zal de volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, is verboden op het Marktplein. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsen van 
verkeersborden C3 en E3 met onderbord ‘ op 23/09/2009 om 6u00 tot 29/09/2009 
om 24u00’. 

artikel 2: Op vrijdag 25 september 2009 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, is verboden op de parking achter het 
OCMW-gebouw en op de parking voor het gemeentehuis. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsen van 
verkeersborden C3 en E3 met onderbord ‘op 25/09/2009 om 5u00 tot 14u00’. 

artikel 3: Op zaterdag 26 september 2009 vanaf 12u00 tot 22u00 zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, is verboden in hiernavermelde straten: 
 
Schoolstraat: vanaf het kruispunt met de G. Gezellestraat tot het kruispunt 
Oostrozebekestraat. 
 
Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt met Schoolstraat tot aan het kruispunt 
met de Bollewerpstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden C3 en E3 met onderbord “ op 26/09/09 van 12u00 tot 22u00”. 

artikel 4: Op zaterdag 26 september 2009 vanaf 12u00 tot 24u00 zal de 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 26/09/09 van 12u00 tot 24u00’. 

artikel 5: Op zondag 27 september 2009 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 27/09/09 van 14u00 tot 24u00”. 

artikel 6: 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 7: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heer Korpschef van de Lokale 
Politie Midow. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Jean-Pierre De Clercq 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 



 

  

Ingelmunster, 24 september 2009 
 

 
 

 

 
 
 


