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DOSSIER NR. 18

BRON GGZ/DV 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE KORTRIJKSTRAAT- NS 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; 

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 1 1 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/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de vraag dd. 16 april 2015 van het gemeentebestuur van Wevelgem om in de Kortrijkstraat te 
Menen een toegangsverbod voor doorgaande vrachtvoertuigen met een massa in beladen toestand van meer 
dan 7,5 ton, richting Wevelgem, in te voeren; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 4 mei 2015 om het 

gemeentebestuur van Wevelgem de goedkeuring te geven voor het plaatsen van een C23-verkeersbord met 
onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en "+ 7,5 ton" in de Kortrijkstraat ter hoogte van de N32; 

Overwegende dat het stadsbestuur van Menen geen bezwaar heeft tegen het invoeren van een 
toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken met een 
massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton op wegen in Wevelgem en in het bijzonder in de 
Kortrijkstraat te Menen ter hoogte van de N32 richting Wevelgem en dit schriftelijk liet weten aan het 
gemeentebestuur van Wevelgem op 1 1 mei 2015; 








