
 Schepencollege 
Zitting van 23 mei 2016 

Uittreksel 

Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Dominik Ronse: secretaris 

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de proefopstellingen in functie van de 
circulatiewijzigingen in het centrum 
Het COLLEGE, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 

maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 

de plaatsing van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2015 waarbij een 

ontwerper werd aangesteld voor de studie ‘circulatie centrum’; 
Overwegende dat deze studie een geheel van maatregelen beoogde om de verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid in  het centrum te verhogen, het centrum autoluwer te maken, het zwaar verkeer maximaal uit het 
centrum te bannen, het autoverkeer te ontmoedigen en het fietsverkeer te stimuleren; 

Overwegende dat de studie, aanbevelingen en mogelijke ingrepen werden voorgelegd op de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie van 23 februari 2016; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2016 betreffende het goedkeuren van het plan van 
aanpak betreffende de verkeersproblematiek in het centrum; 

Overwegende dat op 2 mei 2016 een infomarkt gehouden werd voor alle inwoners van de gemeente; 
Overwegende dat op basis van de aanbevelingen uit de studie twee proefopstellingen zullen doorgevoerd 

worden; 
Overwegende dat de proefopstellingen betrekking hebben op gemeentewegen; 
Overwegende dat er veel sluipverkeer is op de lus Bruggestraat-Nieuwstraat-Doelstraat-Weststraat en de 

rechtsafbeweging vanuit de Doelstraat naar Weststraat moeilijk haalbaar is; 
Overwegende dat het éénrichtingsverkeer in de Westraat uitgebreid wordt zodat éénrichtingsverkeer zal 

gelden vanaf de uitrit Ermitage (Weststraat 55) tot aan het centrumkruispunt; 
Overwegende dat door deze ingreep de rechtsafbeweging vanuit de Doelstraat naar de Weststraat zal 

verhinderd worden; 
Overwegende dat bij de linksafbeweging vanuit de Guido Gezellestraat naar de Schoolstraat de 

automobilisten bij het kruisen van een wagen gedwongen worden op het voetpad te rijden aan de ingang van de 
Prizmaschool (Schoolstraat 8); 

Overwegende dat het voor de veiligheid van de voetgangers aangewezen is de linksafbeweging vanuit de 
Guido Gezellestraat naar de Schoolstraat te verbieden; 



Overwegende dat deze tijdelijke proefopstellingen in werking treden op 1 juni 2016 en eindigen op 31 
oktober 2016; 

Overwegende dat de proefopstellingen geëvalueerd zullen worden en bij een positieve evaluatie een 
definitief karakter zullen krijgen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Goedkeuring te verlenen om van 1 juni 2016 tot en met 31 oktober 2016 op de gemeenteweg 

Weststraat tussen de uitrit Ermitage (Weststraat 55) en de Doelstraat beperkt éénrichtingsverkeer door 
te voeren met als gevolg dat de rechtsafbeweging vanuit de Doelstraat naar de Weststraat verboden 
wordt, uitgezonderd voor fietsen en bromfietsen klasse A. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van volgende verkeersborden: 

- In de Weststraat voor het verkeer komende uit de Doelstraat: C1 met onderbord M3 en 
separatoren. 

- Weststraat 55 (aan uitrit Ermitage): F19 en onderbord M5. Aan de overzijde verkeersbord C1 met 
onderbord M3. 

- In de Weststraat tussen huisnummer 55 (uitrit Ermitage) en kruispunt Doelstraat aan de 
linkerzijde van de weg: parkeerverbodsborden E1. 

- In de Weststraat 55 tussen uitrit Ermitage en inrit Ermitage: parkeerverbodsborden E1 in de 
richting Elfjulisingel. 

- Aan het kruispunt Doelstraat-Weststraat: C31b en onderbord M3. 

Artikel 2 – Goedkeuring te verlenen om van 1 juni 2016 tot en met 31 oktober 2016 de linksafbeweging vanuit de 
Guido Gezellestraat naar de Schoolstraat te verbieden, uitgezonderd voor fietsen en bromfietsen klasse 
A.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van volgende verkeersborden: 

- Aan het kruispunt Guido Gezellestraat-Schoolstraat: C31a en onderbord M3. 

Artikel 3 – Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

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 bezorgd aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het 
ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politiezone Midow. 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

In opdracht, 

De gemeentesecretaris,   De burgemeester, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 

Dominik Ronse 
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