
 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 

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 5 juni 2016 naar aanleiding van een schoolfeest 
Het COLLEGE, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II, zoals gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 
6 § 1 X, 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 besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de 
leden van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 
de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat op vrijdag 3 juni een generale repetitie voor het schoolfeest en op 5 juni 2016 een 

schoolfeest doorgaat op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 
Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van deelnemers te 

verwachten valt; 
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden te worden; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het 

oog op de veiligheid van de deelnemers en bezoekers  van het schoolfeest; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Op vrijdag 3 juni 2016 vanaf 8u45 tot 11u30 zal de volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 

In de Brigandstraat vanaf het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat tot aan het kruispunt met het 
verbindingsstraatje met de Kortrijkstraat zal alle verkeer verboden zijn. 

Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3, bevestigd aan 
nadarbarelen. 

Artikel 2 – Op zondag 5 juni 2016 vanaf 9u tot 22u zal alle verkeer verboden zijn in de volgende straten: 
Brigandstraat: vanaf de inrit van de school Bereboot tot aan het kruispunt met de Hendrik 
Consciencestraat. 
Hendrik Consciencestraat: vanaf het kruispunt met de Brigandstraat tot en met huisnummer 22. 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3 bevestigd aan 
nadarbarelen. 

Artikel 3 – Op zondag 5 juni 2016 vanaf 9u tot 22u is alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de 
hiernavolgende straten: 

In de Brigandstraat: vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan de ingang van de school. 
In de Hendrik Consciencestraat: vanaf het kruispunt van de Pieter Deconinckstraat tot aan huisnummer 
22 en vanaf het kruispunt met de Brigandstraat tot aan het kruispunt met de Kortrijkstraat.  



Het eenrichtingsverkeer in bovenvermelde delen van de Hendrik Consciencestraat wordt opgeheven, de 
verkeersborden F19 en C1 worden afgedekt. 
Het verbod zal ter kennis worden gebracht door plaatsing van verkeersborden C3 met onderbord UPV 
bevestigd aan nadarbarelen en het verkeersbord F45c (doodlopende straat). 

Artikel 4 – Op zondag 5 juni 2016 vanaf 8u tot 22u is er een parkeerverbod in de Brigandstraat en de Hendrik 
Consciencestraat. 
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door verkeersborden E3 met onderbord ‘op 5 juni 2016 van 8u tot 
22u’.

Artikel 5 – De bewoners van de hierboven vermelde straten dienen per brief op de hoogte gesteld te worden van 
het plaatsvinden van het evenement en de daarmee gepaard gaande verkeersmaatregelen door de 
organisator. 

Artikel 6 – De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet 
geplaatst, met uitzondering van de aanduiding van de parkeerverboden die door de gemeente geplaatst 
zullen worden. De organisator plaatst tijdig de signalisatie. Op het einde van de activiteit wordt de 
signalisatie aan de kant gezet door de organisatie. 

Artikel 7 – De inrichting en de nabijgelegen gebouwen moeten altijd bereikbaar blijven (4m vrije doorgang) voor 
de voertuigen van de hulp- een veiligheidsdiensten. 

Artikel 8 – De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf voor zover geen wet, 
algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet. 

Artikel 9 – Afschrift van huidig besluit wordt verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het 
ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, de lokale politiezone MIDOW en de 
aanvrager. 

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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