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DOSSIER NR. 24 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE ROPSWALLE TE MENEN. 
VASTSTELLING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BRON DV 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van I I oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op 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; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/0 I van 3 april 2009; 

Gelet op de vraag van de directie van 't Veer tot aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

I VASTGESTELD [ZJ EENPARIG I 28 JA I NEEN I ONTHOUDING(EN) 

ARTIKEL I 

Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogervermelde straat worden opgeheven. 

� 

ARTIKEL 2 VOORRANGSREGELINGEN 
§ I.a.ln RopswalIe dient voorrang verleend te worden aan het verkeer in de Wervikstraat. 



§ l.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het bord B5 aangevuld met de 
wegmarkering zoals voorzien bij artikel 76.1 van het KB van 111211975. 

ARTIKEL 3 VERBODSBEPALINGEN 
§ I.a. In RopswalIe wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u. 
§ I.b. Deze maatregel wordt aangeduid door middel v�n het bord C43 '50'. 

ARTIKEL 4 WEGMARKERINGEN 
§ I.a. In RopswalIe wordt een oversteekplaats voor voetgangers voorzien: 
- ter hoogte van het kruispunt met de Industrielaan 
§ l.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. markeringen overeenkomstig art 76.3 van het KB 
111211975. 

§2.a. In RopswalIe wordt een fietspad voorzien langs beide zijden van de weg. 
§2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. markeringen overeenkomstig art. 74 van het KB van 
111211975. 

ARTIKEL 5 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
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