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Vaststelling aanvullend verkeersreglement inzake
het aanbrengen van gele lijnen in de
Beversesteenweg, t.h.v. huisnummers 56 - 58 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Michèle
Hostekint; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de
heer Dirk Lievens; de heer Henk Kindt; de heer Bart Wenes; de heer Geert Sintobin,
Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Delegatiebeslissing gemeenteraad d.d. 23.09.2019 inzake vaststelling aanvullende
verkeersreglementen
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart
1968 .
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse Overheid betreffende de
gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer.
Bijlagen
1. Beversesteenweg 56-58
Context en argumentatie
Residentie Simon is gelegen in de Beversesteenweg 56-58. Het parkeren is toegelaten
aan de kant van deze residentie. Deze residentie heeft een in- en uitrit op de
Beversesteenweg.
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Bij het uitrijden is de zichtbaarheid op het verkeer dat uit de richting van het station
komt vaak beperkt.
Het aanbrengen van gele onderbroken lijnen over een afstand van 5 meter, links van de
in- en uitrit, wordt vooropgesteld, zodoende de nodige zichtbaarheid te garanderen en de
veiligheid sterker te waarborgen.
De impact van deze maatregel op de omgeving is beperkt, gezien er voldoende
parkeergelegenheid aanwezig blijft.
Hiervoor moet er een aanvullend verkeersreglement worden vastgesteld. Dit reglement
heeft betrekking op een gemeenteweg.

Besluit
Artikel 1
Op de Beversesteenweg, ter hoogte van het appartementsgebouw met huisnummers 5658, over een afstand van 5 meter, geldt:
het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt gesignaleerd door:
wegmarkeringen overeenkomstig art. 75.1.2° van de wegcode.

Artikel 2
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan
de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de
Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.
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