Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 JUNI 2020
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Rommens R., Schepen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J., Moerkerke E., Bonte F.,
Debrabandere G., Vanoverbeke B., Mostaert D., Jonckheere S.,
Vandenbroucke M.,
Vansteenkiste K., Devreese V., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Fonteyne B., Schepen.
In toepassing van de Politieverordening van de Burgemeester d.d. 13.05.2020, bekrachtigd
bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.05.2020, houdende organisatie van de zittingen van de
lokale bestuursorganen zal deze vergadering omwille van de openbare veiligheid achter
gesloten deuren plaatsvinden in GC Den Tap.
Agendapunt: 3.
Onderwerp:

Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement inzake het inrichten van een
speelstraat in de Elfde Julilaan voor de speelpleinwerking 2020.

De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
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;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de vraag van de speelpleinverantwoordelijke d.d. 2 juni 2020 om een gedeelte van
de Elfde Julilaan in te richten als speelstraat tijdens de grote vakantie in het kader van de
speelpleinwerking;
Gelet op de genomen maatregelen van de Federale Regering aangaande het Covid 19 virus
waarbij de normale locaties voor de speelpleinwerking niet ten volle kunnen benut worden;

Overwegende dat de Elfde Julilaan een straat is met een overwegend woonkarakter en
gelegen is binnen de bebouwde kom;
Overwegende dat de omliggende straten door deze tijdelijke afsluiting een minimale hinder
ondervinden en bereikbaar blijven;
Overwegende dat de Elfde Julilaan een gemeenteweg is en niet bediend wordt door een
geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer;
BESLUIT, eenparig:
Artikel 1 : Vanaf 1 juli 2020 tot 31 juli 2020 en van 10 augustus 2020 tot 28 augustus 2020
wordt de Elfde Julilaan, tussen de A. Dassonvillelaan en de Kardinaal Cardijnlaan
t.h.v. de huisnummers Elfde Julilaan 5-14 op weekdagen ingericht als
speelstraat. Dit telkens van 10 uur tot 11uur30 en van 14uur tot 15uur30.
Artikel 2 : De Elfde Julilaan zal binnen de periode en tussen de tijdstippen vermeld in artikel
1 worden afgesloten met een nadarafsluiting waarop het verkeersbord C3 met
onderbord “speelstraat” is bevestigd. Dit onderbord zal ook de uren vermelden
waartussen de speelstraat ingericht wordt.
Artikel 3 : Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 4 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
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