
  

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 5, 6, 7, 8 en 
9 augustus 2010 naar aanleiding van de 32ste Mennefeesten 
 
artikel 1: Op donderdag 5 augustus 2010 vanaf 18u00 tot dinsdag 10 augustus 2010 om 

6u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing: 
 
Zwanestraat: stilstaan- en parkeerverbod vanaf het kruispunt met de Bruggestraat 
tot aan huisnummer 12. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord ’vanaf 5/8/2010 om 18u tot 10/8/2010 om 6u’. 

artikel 2: Op donderdag 5 augustus 2010 vanaf 20u00 tot vrijdag 6 augustus 2010 om 6u00 
zal volgende verkeersregeling van toepassing: 
 
Zwanestraat: alle verkeer verboden vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot 
aan huisnummer 12. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van nadarbarelen met 
verkeersbord C3. 

artikel 3: Op zaterdag 7 augustus 2010 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Veldstraat: vanaf 8u30 tot 10u30 is alle verkeer verboden, vanaf het kruispunt met 
de Doelstraat tot aan het kruispunt met de Zwanestraat. 
 
Zwanestraat: vanaf 13u30 tot 18u00 is alle verkeer verboden. Vanaf 18u00 tot 
24u00 is alle verkeer verboden vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan 
huisnummer 12. 
 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 

artikel 4: Op zondag 8 augustus 2010 vanaf 10u00 tot 24u zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
Zwanestraat: alle verkeer is verboden vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot 
aan huisnummer 12. 
 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3. 

artikel 5: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening andere 
straffen voorziet. 

artikel 6: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Zonechef van de politiezone 
Midow.

 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 en 18 juli 2010 
naar aanleiding van Ommegangkermis 
 
artikel 1: Vanaf zaterdag 17 juli 2010 om 14u00 tot zondag 18 juli 2010 om 2u00 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 zaterdag 17/07/10 van 14u00 tot 
zondag 18/07/10 om 2u00”. 
 
Op zondag 18 juli 2010 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 zondag 18/07/10 van 14u00 tot 
24u00”. 

artikel 1: 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: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heer zonechef van de MIDOW 
zone. 

 

Goedkeuring uitzonderlijke afwijking aan het Algemeen Politiereglement op het 
vaststellen van het sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van 
‘Kriekekermis 2010’ op 29, 30 en 31 juli, 1 augustus 2010 
 
artikel 1: De uitzonderlijke afwijking aan het reglement op het vaststellen van het 

sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van ‘Kriekekermis’ op 
29, 30 en 31 juli en 1 augustus 2010, wordt toegestaan. 

 

Goedkeuring uitzonderlijke afwijking aan het Algemeen Politiereglement op het 
vaststellen van het sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van ‘de 
Mennefeesten’ op 5, 6, 7, 8 en 9 augustus 2010 
 
artikel 1: De uitzonderlijke afwijking aan het reglement op het vaststellen van het 

sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van de Mennefeesten op 
5, 6, 7, 8 en 9 augustus 2010, wordt toegestaan. 

 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 30 juli t.e.m. 
1 augustus 2010 n.a.v. ‘Kriekekermis 2010’ 
 
artikel 1: Op zaterdag 31 juli 2010 om 8u00 tot 10u30 zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn: 
 
Alle verkeer zal verboden zijn in de Kweekstraat vanaf het kruispunt met de 
Keirselaarsestraat tot aan het kruispunt met de Elsstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 

artikel 2: Op zaterdag 31 juli 2010 om 13u30 tot 19u00 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
Kweekstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselarestraat tot aan de Zuidstraat. 
 
Zuidstraat: vanaf het kruispunt met de Kweekstraat tot aan de Potteriehoek  
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3.  

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. 

 

 

 

 



  

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 23 juli en 
zaterdag 24 juli 2010 naar aanleiding van het feestweekend van de Landelijke Gilde en 
KLJ te Ingelmunster 
 
artikel 1: Op vrijdag 23 juli 2010 vanaf 18u00 tot zaterdag 24 juli om 3u zal volgende 

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

artikel 2: Op zaterdag 24 juli 2010 vanaf 20u00 tot zondag 25 juli 2010 om 5u, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de Krekelstraat, 
vanaf de grens met de gemeente Meulebeke tot aan het kruispunt met de 
Lenteakkerstraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 & F19. 

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 zonechef van de 
politiezone MIDOW. 

 

Goedkeuring uitzonderlijke afwijking aan het Algemeen Politiereglement op het 
vaststellen van het sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van ‘de Farm 
West party op 24 juli 2010 
 
artikel 1: De uitzonderlijke afwijking aan het reglement op het vaststellen van het 

sluitingsuur op de drankgelegenheden naar aanleiding van de Farm West fuif op 24 
juli 2010, wordt toegestaan. 

 


