
Provincie West-Vlaanderen       Arrondissement Kortrijk 
 

GEMEENTE LENDELEDE 
 

B E K E N D M A K I N G  
==================== 

 
Bekendmaking nr. 177 
 
De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
23 februari 2017 - punt 5 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Vaststellen van een aanvullend politiereglement inzake invoeren van een zone 30 ter hoogte 
van het Centrum Deeltijds Onderwijs in de Ingelmunstersestraat. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
Artikel 1 : Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van een zone 30 aan de 

schoolomgeving Ingelmunstersestraat als volgt vast te stellen: 
 In de Ingelmunstersestraat wordt tussen de Pastoor De Beirstraat en de 

Spoelenwielenlaan de snelheid beperkt tot 30 km/h. 
Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het 
aanbrengen van de zoneborden F4a en F4b ( begin en einde van de zone 30 ) en het 
bord A23 ( plaats waar speciaal veel kinderen komen ) 

 
Artikel 2 : Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de 

toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien. 
 
Artikel 3 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 
 
Artikel 4 : Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan : 

- de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen. 
- de Procureur des Konings te Kortrijk. 
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 
- de griffie van de politierechtbank te Kortrijk. 
- Vlaamse Overheid - Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid – 
 Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 
 1000 Brussel. 
- Administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw,
 Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 81, 8200 Brugge. 
- de Voorzitter van het Politiecollege van de Politiezone Vlas. 
- Politiezone Vlas. 
- Politiezone Vlas – Lokale Politiepost Lendelede. 
- Bemiddelingsambtenaar GAS te Kortrijk. 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
donderdag 9 maart 2017. 
 
De Secretaris,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vandecasteele C.         Dewaele C. 
 


