
 Gemeenteraad 

Zitting van 17 september 2019 

Uittreksel 

 

 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 

Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 

Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 

Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart: 

raadsleden; 

Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Goedkeuren van een wijziging aan het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 

parkeervakken in de Doelstraat 

 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 

Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017; 

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 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 gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2015 betreffende het vaststellen van een aanvullend 

verkeersreglement met betrekking tot de Doelstraat; 

Overwegende dat de bewoners van Doelstraat 69 een probleem hebben betreffende de zichtbaarheid bij het 

verlaten van hun oprit; 

Overwegende dat de afstand tussen de parkeervakken ter hoogte van Doelstraat 67 en 69 te kort blijkt om 

onmiddellijk te kunnen invoegen indien verkeer vanuit het centrum uit de bocht ter hoogte van Doelstraat 57 

komt; 

Overwegende dat er nood is aan het verwijderen van het parkeervak ter hoogte van Doelstraat 67; 

Overwegende dat een aanpassing aan bovengenoemd reglement aangewezen is; 

Overwegende dat de Doelstraat een gemeenteweg is; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – Dat het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Doelstraat, goedgekeurd in de 

gemeenteraadszitting van 20 oktober 2015 wordt aangevuld met: 

 

Het parkeervak ter hoogte van Doelstraat 67, palend aan de oprit van huisnummer 69, wordt 



 

 

 

verwijderd en er wordt een parkeerverbod ingesteld. 

 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verwijderen van de brede witte doorlopende 

streep die de denkbeeldige rand van de weg aanduidt, het verwijderen van de witte markering die de 

plaats afbakende waar het voertuig moest staan en het aanbrengen van een gele onderbroken streep 

voorzien in de artikelen 75.2, 77.5 en 75.1.2°, van het algemeen reglement op de politie over het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 2 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, zoals 

gewijzigd. 

Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt en gemeld overeenkomstig het decreet over het Lokaal 

bestuur van 22 december 2017. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 17 september 2019 

 

ir. Dominik Ronse 


