
 Schepencollege 
Zitting van 14 februari 2022 

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 in de Handelsstraat vanaf 14 februari 2022  tot het 
einde van de bouw van de appartementen op het kruispunt Gentstraat-Stationsplein 
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§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 40, 41, 285, 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat door de bouw van de appartementen op het kruispunt Gentstraat-Stationsplein de 

Gentsraat tijdelijk niet meer kan in- of uitgereden worden; 
Overwegende de plaatselijke wegomlegging via Stationsplein-Handelsstraat-Gentstraat, en omgekeerd; 
Overwegende dat naar aanleiding van de geparkeerde voertuigen in de Handelsstraat bijzondere 

maatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers die de Handelsstraat in- en uitrijden; 
Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient opgetreden te worden; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Vanaf 14 februari 2022 tot het einde van de bouw van de appartementen op de hoek Gentstraat-

Stationsplein zal er parkeerverbod gelden in de Handelsstraat vanaf het Stationsplein tot en met de 
elektriciteitscabine aan de rechterzijde van de Handelsstraat en tot en met het huisnummer 1 aan de 
linkerzijde van de Handelsstraat en dit tot het einde van de bouw van de appartementen op het 
kruispunt Gentstraat-Stationsplein. 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "vanaf 
14/02/2022 tot en met 03/06/2022”. 

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 – Dit tijdelijk reglement wordt bekendgemaakt en gemeld overeenkomstig het decreet over het Lokaal 
bestuur van 22 december 2017. 

 
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 februari 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 


