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Vergadering raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit 
 

Geachte mevrouw, geachte heer 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor de vergadering van de raadscommissie openbare werken 
en mobiliteit op maandag 18 september 2017 om 20.30u in de gemeenteraadszaal 

(ingang Grote Markt). 
 

De volgende punten staan op de agenda: 
 

1. Weg- en rioleringswerken in de verkaveling V1544/1 “Klaproosstraat” – Hectaar nv – 
Ontwerp en tracé van straten. 

 
2. Plein “De Munt” – Opname in het openbaar domein – Aanpassing van het reglement 

betreffende de toegang tot de voetgangerszones en autovrije/-luwe gebieden – Plaatsen 
van camera’s.. 

 
3. Aanvullende verkeersreglementen – kennisname: 
 

Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in de Leeuwerikstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3607 

Aanvullend verkeersreglement inzake het inrichten van een laad- en loszone in de 

Beverseaardeweg 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3641 

Aanvullend verkeersreglement inzake de snelheidsverlaging in de 

Moorseelsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Koestraat tot het kruispunt 
met de Koolzaadstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3797 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanpassing van de kortparkeerzone in 
de Mandellaan 288 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3800 

Aanvullend verkeersreglement inzake de voorrangsregeling op het kruispunt 

Elckerlycstraat/Bollaardstraat 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3819 

Aanvullend verkeersreglement inzake de vrijliggende fietswegen in de Jonkerswijk 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3876 
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4. Variapunten. 
Bespreking van de vooraf ingediende vragen door de commissieleden 

 

Aanvullend verkeersreglement inzake de regeling van het parkeren, inzonderheid 
voor personen met een handicap, in de Zuidstraat 4 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3957 

Aanvullend verkeersreglement inzake de gewijzigde verkeerscirculatie in de Acheil 
Denysstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3978 

Aanvullend verkeersreglement inzake de regeling van het parkeren, inzonderheid 
voor personen met een handicap, in de Achiel Denyysstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=3981 

Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in de Processiestraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4120 

Aanvullend verkeersreglement inzake de verkeerssituatie in voetgangerszone De 
Munt 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4219 
zie bijlage e-mail 

 

 
Gerdi Casier  

Voorzitter 
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