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VRIJETIJDSZAKEN - evenementen BRON CV 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN BENEFIET MET KUBB 
TORNOOI EEN EETFESTIJN IN HET WIJKCENTRUM " DE KOEKUIT" IN MENEN OP 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016. VASTSTELLING 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen, vergaderd volgens het gemeentedecreet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 1 19, artikel 135 §2 en artikel l 30bis; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder op artikel 12; 

Gelet op het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder titel 111; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald; 

Overwegende dat op zaterdag 10 september 2016 tussen 08.00 uur en 23.30 uur het jaarlijkse benefiet , kubb en 
eetfestijn doorgaat op de terreinen van het wijkcentrum "De Koekuit" in Menen, ten voordele van 
Hartekinderen vzw, MS Liga, Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare en Dominiek Savio Gits. 

Overwegende dat dit een weerslag heeft op de beperkte parkeermogelijkheden ter hoogte van het wijkcentrum; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog 
op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer; 

Gehoord het verslag van de Commissaris van Lokale Politie en van de Technische Dienst ; 

1 VASTGESTELD 1 [g} EENPARIG JA NEEN 0NTHOUD1NG{EN) 

ARTIKEL 1 

Op zaterdag 10 september 20 16 tussen 07.00 en 23.30 uur of einde manifestatie 
§ l .a. zal alle verkeer verboden zijn in beide richtingen met uitzondering van de bezoekers van de benefiet,
om te parkeren
- in de Westhoeklaan tussen het kruispunt met de Hogeweg en het kruispunt met de Lageweg
b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden C3 met onderbord "uitgezonderd
plaatselijk verkeer" en een verkeersbord E9a die vastgemaakt worden aan nadarafsluitingen die de toegang
tot voornoemo straatgedeelte afsluiten.

ARTIKEL 2 

Op zaterdag 10 september 2016 tussen 07.00 en 23.30 uur of einde manifestatie 
§ l .a. zal het verkeer tussen de Hogeweg en de Lageweg omgeleid worden via de Wervikstraat of via de
Charles Cappellestraat.
b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden F4 I op de kruispunten van de
omleidingswegen.




