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Vergadering raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit 
 

Geachte mevrouw, geachte heer 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van de raadscommissie voor openbare 
werken en mobiliteit op maandag 19 juni 2017 om 19.00 uur. Deze vergadering gaat 

door in de gemeenteraadszaal (ingang Grote Markt). 
 

De volgende punten staan op de agenda: 
 

1. Kosteloze grondafstand in de Mgr Eugeen Laridonstraat - Verkaveling Dumobil nv - 
Cousée-Bostoen - REO veiling 

 
2. Gemeentelijk mobiliteitsplan Stad Roeselare. 

 
3. Aanvullende verkeersreglementen – kennisname: 

 
Aanvullend verkeersreglement inzake aanleg parkeerplaats voor personen met een 

beperking in de O. – L. - Vrouwestraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3160 

Aanvullend verkeersreglement inzake aanleg parkeerplaats voor personen met een 
beperking in de Beversesteenweg, thv overkant huisnummer 518 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3120 
Aanvullend verkeersreglement inzake aanleg parkeerplaats voor personen met een 

beperking in de Henri Jonckheerestraat, thv de hoofdingang van de begraafplaats 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3122 

Aanvullend verkeersreglement inzake invoering zone 30 in de Heidestraat en Hazelstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3159 

Aanvullend verkeersreglement inzake parkeerverbod in de Zeger Maelfaitstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3313 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van een parkeerplaats voor bus in de 
Hugo Verrieststraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3176 
Aanvullend verkeersreglement inzake parkeerverbod in de Koestraat, thv kruispunt met de 
Hoogstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3181 

Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in de Steenstraat 
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https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3249 
Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in Ter Reigerie 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3254 
Aanvullend verkeersreglement inzake de gewijzigde verkeerscirculatie op het heraangelegd 

deel van de Botermarkt 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3213 

Aanvullend verkeersreglement inzake de gewijzigde verkeerscirculatie in de Nonnenstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3214 

Aanvullend verkeersreglement inzake de gewijzigde verkeerscirculatie op de Grote Markt 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3301 

Aanvullend verkeersreglement inzake de heraanleg van een oversteekplaats voor 
voetgangers thv Polenplein 10 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3302 
Aanvullend verkeersreglement inzake het verkeerslichtengeregeld kruispunt 

Ardooisesteenweg – Beversesteenweg – bushaven 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=2991 

Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 in de Heidestraat en 
Hazelstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3378 
Aanvullend verkeersreglement inzake de regeling van het verkeer op het kruispunt 

Gitsestraat/Robaardstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3477 

Aanvullend verkeersreglement inzake de gewijzigde verkeerscirculatie op het Marie – 
Louise De Meesterplein 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3502 
 

4. Fietsinfrastructuur Schaapbrug – Toelichting. 
 

5. Variapunten. 
Bespreking van de vooraf ingediende vragen door de commissieleden 

 
 

 
Gerdi Casier  

Voorzitter 
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