
 Schepencollege 
Zitting van 14 juni 2021 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 16 juni 2021 naar aanleiding van de organisatie 
van het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden te Ingelmunster 
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; 

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; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 
6 § 1 X; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op de Ministeriële omzendbrief nr. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de 
leden van de Vlaamse regering; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op de artikels 40, 41, 285, 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeenteweg van 24 juni 1988; 
Gelet op de artikels 40§3, 41,285,  286 en 287 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn 

latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de 

leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd tot op heden; 
Gelet op het politiebesluit van de provinciegouverneur betreffende de aanvullende maatregelen tijdens 

wielerwedstrijden in de strijd tegen het COVID-19 virus op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 
Overwegende dat op woensdag 16 juni 2021 het BK Tijdrijden op het grondgebied van de gemeente 

Ingelmunster georganiseerd wordt; 
Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten mogelijks een grote opkomst van 

toeschouwers te verwachten valt en 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 aan deze wielerwedstrijd; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Op 16 juni 2021 vanaf 11u. tot 20u. is alle verkeer verboden in onderstaande straten:  

 Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt met de Elfjulisingel 
 Elfjulisingel: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan het kruispunt met de Weststraat 
 Weststraat: volledig 
 Stationsstraat: vanaf het kruispunt met de Weststraat tot aan de Brigandsbrug 
 Brigandsbrug: vanaf de Stationsstraat tot aan het Stationsplein/Handelsstraat 
 Handelsstraat: volledig 



 
 
 

 Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Handelsstraat tot aan het kruispunt met de N50 (De Ring) 
 Oostrozebekestraat: vanaf De Ring tot aan de Gravinnestraat 
 Gravinnestraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de Bruggestraat 
 Schoolstraat: vanaf het kruispunt met de Guido Gezellestraat tot aan het kruispunt met de 

Gravinnestraat 
 Stationsplein: volledig 
 Guido Gezellestraat: volledig 

Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3  
Artikel 2 – Op 16 juni 2021 vanaf 11u00 tot 20u00 is alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer,  verboden in 

onderstaande straten; 
 Bollewerpstraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan de N50 (De Ring) 
 Schoolstraat: vanaf de Meulebekestraat tot aan de Guido Gezellestraat 
 Meulebekestraat: vanaf De Ring tot aan de Bruggestraat 
 Bruggestraat: vanaf de rotonde met de N50 (De Ring) tot aan het kruispunt met de Elfjulisingel 
 Doelstraat: vanaf het kruispunt met de Camiel Verhammestraat tot aan de Elfjulisingel 
 Doelstraat: vanaf het kruispunt met de Doelstraat tot aan de Elfjulisingel 
 Robert Vandekerckhovestraat: vanaf het kruispunt met de Ingelmunsterbosstraat tot aan de 

Elfjulisingel 
 Gistelstraat: vanaf het kruispunt met de Koning Boudewijnstraat (grondgebied Izegem) tot aan de 

Weststraat 
 Oliekouterstraat: vanaf de Kardinaal Cardijnstraat tot aan de Weststraat 
 Doelstraat: vanaf de Koning Boudewijnstraat tot aan de Weststraat 
 Gentstraat: vanaf de Kortrijkstraat tot aan de Handelsstraat 
 Brigandsstraat: volledig 
 Onze-Lieve-Vrouwestraat: vanaf het kruispunt met de John F. Kennedystraat tot aan de Gentstraat 
 Oudstrijdersstraat: volledig 
 Kanaalstraat: vanaf het kruispunt met de Oudstrijdersstraat tot aan het kruispunt met de  

Gentstraat 
 Europastraat: vanaf het kruispunt met de John F. Kennedystraat tot aan het kruispunt met de 

Gentstraat 
 Lysbrugstraat: volledig  
 Mandelstraat: vanaf het kruispunt met de Mandelstraat tot aan het kruispunt met de 

Oostrozebekestraat 
 Nijverheidstraat: vanaf het kruispunt met de Molenhoek tot aan het kruispunt met de 

Oostrozebekestraat 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C3 + UPV 

Artikel 3 – Op 16 juni 2021 vanaf 8u. tot 20u. zal er een parkeerverbod zijn in:  
 alle straten vermeld in Artikel 1 
 Schoolstraat: vanaf de Hinnebilkstraat tot aan de Gravinnestraat 
 De Ring: vanaf de Gentstraat tot aan de Meulebekestraat  
 De Ring: vanaf Bruggestraat tot aan Meulebekestraat rijrichting Kortrijk 



 
 
 

Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “Op 
16 juni 2021 vanaf 8u. tot 20u.”. 

Artikel 4 – Op dinsdag 15 juni 2021 vanaf 19u. tot woensdag 16 juni 2021 om 19u., zal er een parkeerverbod zijn 
in:  
 Parking aan de brandweerkazerne in de Schoolstraat 
 Parking Sportcentrum in de Bollewerpstraat 
 Parking 2 Sportcentrum aan de overzijde van De Ring 
 Centrumparking (parking achter het gemeentehuis) in de Oostrozebekestraat 
 Parking aan het station 
 Parking in de Guido Gezellestraat 
 Parking aan het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 

Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “Op 
15 juni 2021 vanaf 19u. tot 16 juni 2021 om 19u.”. 

Artikel 5 – Op 16 juni 2021 van 8u. tot 20u. geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u in de volgende straten:  
 Kortrijkstraat 
 N50 De Ring: vanaf kruispunt Kortrijkstraat tot aan de rotonde met de Bruggestraat 

Deze snelheidsbeperking wordt aangeduid door het plaatsen van verkeersborden C43 -50 km/u. 
Artikel 6 – Op 16 juni 2021 vanaf 11u. tot 20u. wordt éénrichtingsverkeer ingesteld, uitgezonderd voor 

hulpdiensten, in de hierna vermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 De Ring: vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan de rotonde met de Bruggestraat 
 Krekelstraat: vanaf het kruispunt met de N399 (Meulebeke, Ingelmunstersestraat) tot aan het 

kruispunt met de N357 (Oostrozebekestraat) 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C1 en F19 

Artikel 7 – Op 16 juni 2021 vanaf 11u. tot 20u. worden alle straten en fiets- en wandelpaden uitkomend op het 
parcours afgesloten. 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van een nadar en het verkeersbord C3. 

Artikel 8 – Op 16 juni 2021 van 11u00 tot 20u00 zal het éénrichtingsverkeer opgeheven worden in de 
Lysbrugstraat. 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door het afdekken van de verkeersborden F19 & C1. 

Artikel 9 – Op 16 juni 2021 vanaf 11u. tot 20u. zijn voetgangers verboden langs beide zijden in de volgende 
straten:  
 Oostrozebekestraat: vanaf de Bollewerpstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot en met 

Oostrozebekestraat 101. 
 Bruggestraat: vanaf de Guido Gezellestraat (kruispunt inbegrepen) tot de Nieuwstraat (kruispunt 

niet inbegrepen)  
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van een nadar en het verkeersbord C19. 

Artikel 10 – Op dinsdag 15 juni 2021 vanaf 19u. tot 22u. rn op woensdag16 juni 2021 vanaf 20u. tot 22u. wordt 
voor de opbouw en afbraak van de aankomstboog de Oostrozebekestraat volledig afgesloten voor alle 
verkeer tussen de huisnummers 53 -67 enerzijds en de huisnummers 44-56 anderzijds. 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van een nadar en het verkeersbord C3. 

Artikel 11 – Het verkeer op de N50 komende van Brugge, rijrichting Kortrijk, wordt omgeleid vanaf de rotonde via 
de Grote Roeselarestraat in de richting van Meulebeke/Oostrozebeke. 
Het verkeer komende van Oostrozebeke, rijrichting Kortrijk, wordt omgeleid vanaf de rotonde 
N357/N382 via de Gentstraat richting Kortrijk. 
Het verkeer op de N399 komende van Tielt, rijrichting Kortrijk / Oostrozebeke wordt omgeleid via de 
Baronielaan (Meulebeke) 



 
 
 
Artikel 11 – De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een  politiestraf voor zover geen wet, 

algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen voorziet. 
Artikel 12 – Afschrift van dit besluit wordt verzonden de lokale politiezone MIDOW en de inrichters van de 

wedstrijd. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 14 juni 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 


