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VRIJETIJDSZAKEN - evenementen BRON CV 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE WIELERWEDSTRIJD 
EUROMETROPOLE TOUR DOORTOCHT OP ZONDAG 02 OKTOBER 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 1 1 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald; 

Overwegende dat op zondag 02 oktober 20 16 de wielerwedstrijd "Eurometropole" een doortocht 
heeft te Menen en Rekkem, dit in straten die allen deel uitmaken van de openbare weg; 

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 ; 

1 VASTGESTELD 1 [Sj EENPARIG JA 

ARTIKEL 1 

Op zondag 02 oktober 20 16 van 12.30 uur tot 15. 00 uur 
§ 1. zal er een parkeerverbod van kracht zijn

NEEN ONTHOUDING(EN) 

- In de Moorselestraat tussen het kruispunt met de Bruggestraat en het kruispunt met N32, langs beide zijden
van de rijbaan
- In de Moeskroenstraat tussen het kruispunt met de N oordstraat en het kruispunt met de Vierwegenstraat,

langs de zijde met de pare huisnummers
- Op Plaats Rekkem langs beide zijden van de rijbaan
- In de Moeskroenstraat tussen Plaats en het kruispunt met Steenland, langs beide zijden van de rijbaan
- In de Moeskroenstraat tussen het kruispunt met Steenland en het kruispunt met Kloosterhoek, langs de
zijde met de onpare huisnummers
- In de Moeskroenstraat tussen het kruispunt met Kloosterhoek en het huisnummer 451, langs de zijde met
de onpare huisnummers
- In de Moeskroenstraat tussen het huisnummer 798 en het rondpunt Croisé, langs de zijde met de pare
huisnummers
- In de Grote Weg tussen het huisnummer 13 en het huisnummer 119, langs de zijde van de onpare
huisnummers

§ 2. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden E 1.




