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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in de Sint-Amandswijk op 21 

augustus 2016  naar aanleiding van een garageverkoop - Rommelmarkt  

De BURGEMEESTER 

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§1X, 
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, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 

23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 28 juni 2007; 

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 21 augustus 2016 een garageverkoop – rommelmarkt georganiseerd wordt in de Sint-

Amandswijk; 
Overwegende dat naar aanleiding van deze activiteiten bijzondere maatregelen vereist zijn met het oog op de 

veiligheid van de deelnemers en bezoekers aan deze feestelijkheden; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid artikel 134§1 waarbij aan 

de burgemeester in geval van overmacht een verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 
BESLUIT:  

Artikel 1 – Alle voertuigenverkeer, alsook stilstaan en parkeren is verboden vanaf 7u tot 19u in de volgende straten 

en locaties: 
Sint-Amandstraat - Peter Benoitstraat - Koning Boudewijnstraat – Hugo Verrieststraat – Sint-Amandsparking. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3 aan nadarbarelen en 
borden E3 op de parkeerstroken en op de Sint-Amandsparking. 

Artikel 2 – De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf voor zover geen wet, 

algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet. 
Artikel 3 – 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. 

Te Ingelmunster, 11 augustus 2016 

ir. D. Ronse 
Secretaris  

K. Windels 
Burgemeester 
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