
  

 
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in 2010 n.a.v. 
vinkenzettingen door Vinkenmaatschappij ‘Koninklijke Nieuwe Vinkeniers Ingelmunster’ 
 
artikel 1: Op de hiernavermelde data tussen 8u30 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, 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data: zaterdag 24 april, zaterdag 15 mei, zondag 23 mei, zaterdag 29 mei, 
zaterdag 12 juni, zondag 20 juni, zaterdag 26 juni, zaterdag 10 juli, zondag 18 juli, 
zaterdag 24 juli, zondag 1 augustus en zondag 14 augustus 2010. 

artikel 2: Op de hiernavermelde data tussen 8u30 en 10u30 zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn in de Leon Bekaertstraat: 
 
Alle voertuigenverkeer zal verboden zijn in de Leon Bekaertstraat vanaf het 
kruispunt met de Meulebekestraat tot aan het kruispunt met de Deefakkerstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data: zondag 18 april, zondag 9 mei, donderdag 13 mei, zondag 6 juni en zondag 
4 juli 2010. 

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 2010 n.a.v. 
vinkenzettingen door vinkenmaatschappij ‘Koninklijke Moedige Durvers Ingelmunster’ 

 
artikel 1: Op de hiernavermelde data tussen 8u45 en 10u15 zal volgende verkeersregeling 

van toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer 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, 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Data: vrijdag 14 mei, zaterdag 22 mei, maandag 24 mei, zaterdag 5 juni, zaterdag 
19 juni, zaterdag 3 juli, zaterdag 17 juli, woensdag 21 juli 2010. 
 
De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 2: Op zaterdag 12 juni 2010 vanaf 16u45 tot 18u15 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Trakelweg: 
 
Alle voertuigenverkeer 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, 
bevestigd aan nadarbarelen. 



  

artikel 3: Op zondag 16 mei 2010 vanaf 5u45 tot 07u15 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn in de Kanaalstraat: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kanaalstraat vanaf uitgang Plakwerken Demasure tot 
aan de Oudstrijdersstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
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 2010 n.a.v. werken 
aan de parking van het gemeentehuis 
 
artikel 1: Vanaf 1 maart 2010 voor een periode van 4 maanden zal volgende verkeersregeling 

van toepassing zijn: 
 
In de hiernavermelde straten wordt blauwe zone ingevoerd: 
 
Op het plein voor het gemeentehuis 
In de Oostrozebekestraat, vanaf de Gravinnestraat tot aan de Bollewerpstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van verkeersborden 
E9a met picto. 

artikel 2: Vanaf 1 maart 2010 voor een periode van 4 maanden zal elke vrijdag tussen 6.00 
en 12.00 uur volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Op de parking van de Markt voor de kerk wordt blauwe zone ingevoerd: 
 
Dat verbod zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van verkeersborden 
E9a met picto en onderbord “Op vrijdag van 6.00 tot 12.00 uur”. 

artikel 3: Vanaf 1 maart 2010 voor een periode van 4 maanden worden op het plein voor het 
gemeentehuis 5 parkeerplaatsen voorbehouden voor dienstvoertuigen van 
gemeente en politie. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van 
verkeersborden E9 met onderbord “dienstvoertuigen”. 

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 2010 n.a.v. de 
wekelijkse markt 

 
artikel 1: Vanaf 1 maart 2010 voor een periode van 4 maanden zal elke vrijdag tussen 6.00 

en 12.00 uur volgende verkeersregeling van toepassing zijn in de Stationsstraat: 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd hulpdiensten, zal verboden zijn in de 
Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Weststraat tot aan de Waterstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, 
met als onderbord, uitgezonderd hulpdiensten, bevestigd aan nadarbarelen. 
 
In bovenvermelde straat zal tevens een parkeerverbod gelden op de 
parkeerstroken. 



  

 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van verkeersborden 
E3 met als onderbord "elke vrijdag vanaf 6.00 uur tot 12.00 uur". 

artikel 2: Het verkeer komende van Kortrijk zal omgeleid worden via de Gentstraat en de 
Ringlaan. 
 
Het verkeer komende van Brugge zal omgeleid worden via de Oostrozebekestraat 
en de Ringlaan. 

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. 

 

 

 

 


