Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 MAART 2021
Aanwezig:

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

In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 22.03.2021 houdende
organisatie van de zittingen van de lokale bestuursorganen, dat voor bekrachtiging zal
voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 22.04.2021, zal deze vergadering
omwille van de openbare veiligheid achter gesloten deuren plaatsvinden in zaal Lindelei.
Agendapunt: 15.
Onderwerp:

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging
op het kruispunt Nieuwstraat – Dahliastraat.

De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel
III;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel 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 het fiets- en circulatieplan opgemaakt door de Intercommunale Leiedal;
Gelet op de bespreking in de werkgroep fiets- en circulatieplan centrum van de diverse
maatregelen die prioritair zouden aangepakt worden;

Overwegende dat dit aanvullende verkeersreglement enkel gemeentewegen betreft;
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Op onderstaand kruispunt wordt de voorrangsregeling gewijzigd waarbij de
Nieuwstraat de voorrangsweg wordt :
Nieuwstraat – Dahliastraat, waarbij de bestuurders met herkomst Dahliastraat
voorrang moeten verlenen.
Artikel 2 : Deze reglementering zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden
B1,B15C,B15F en door de wegmarkeringen zoals omschreven in art. 76.2 van
het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dd. 1 december 1975.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 4 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal
loket van ABB die dit dan aan de diverse betrokken diensten bezorgd (waaronder
de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en
Openbare Werken, Vlaamse Overheid).
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Algemeen Directeur,
(Get.) Vandecasteele C.

De Voorzitter,
(Get.) Ketels P.
Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur,
Getekend door:Christophe Vandecasteel
Getekend op:2021-03-30 10:29:32 +02:0
Reden:Digitaal ondertekend

Vandecasteele C.

De Voorzitter,
Getekend door:Pedro Ketels (Signature)
Getekend op:2021-03-30 09:27:51 +02:0
Reden:Digitaal ondertekend

Ketels P.

