
  

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 22 juni 2013 naar 
aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 
 
artikel 1: Op 22 juni 20 vanaf 14u30 tot 18u00, zal volgende verkeersregeling van toepassing 

zijn: 
 
Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de hierna 
vermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 
Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Grote Roeselarestraat tot aan het 
kruispunt met de Meulebekestraat. 
 
Meulebekestraat: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan het kruispunt 
met de Lammekensknokstraat. 
 
Lammekensknokstraat: vanaf het kruispunt met de Meulebekestraat tot aan het 
kruispunt met de Kleine Roeselarestraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 en F19. 

artikel 2: Op 22 juni 2013 vanaf 14u00 tot 18u00, zal er een stilstaan- en parkeerverbod zijn 
in de straten vermeld in artikel 1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord "Op 22 juni 2013 van 14u00 tot 18u00”. 

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 op 30 juni 2013 naar 
aanleiding van een wielerwedstrijd voor elite z/c en beloften op open omloop 
 
artikel 1: Op 30 juni 2013 vanaf 15u00 tot 18u00, zal volgende verkeersregeling van 

toepassing zijn: 
 
Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de hierna 
vermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 
Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot aan het 
kruispunt met de Gravinnestraat. 
 
Gravinnestraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de 
Bruggestraat. 
 
Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt met 
de Meulebekestraat 
 
Meulebekestraat: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan het kruispunt 
met de Krekelstraat. 
 
Krekelstraat: vanaf het kruispunt met de Meulebekestraat tot aan de 
Lenteakkerstraat. 
 
Lenteakkerstraat: vanaf de Krekelstraat tot aan het kruispunt met de 
Oostrozebekestraat. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 en F19. 



  

artikel 2: Op 30juni 2013  vanaf 14u00 tot 18u00, zal er een stilstaan- en parkeerverbod zijn 
in de straten vermeld in artikel 1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord "Op 30/06/13 van 14u00 tot 18u00”. 

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. 

 


