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GEMEENTERAAD zitting van maandag 31 augustus 2009 
aanwezig M.M. 
G. BOSSUYT, burgemeester - voorzitter 
M. FOURNIER, M. PAELINCK, L NUYTTEN -GHESQUIERE, K. DEBUCK, B. 
BOGAERT, C. D EPOORTERE. R. VANDAMME - schepenen 
J. DEJO NGH E, M. W ERBROUCK, H. VANDENBULCKE, J. ALLIJNS, A 
DUMONT, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, K. DUJARDIN, K. DECLERCQ
SW ERTVAEGH ER J. VANHAUWAERT, F. VAN DE WIELE, C. BONTE
VANRAES, 0. DEBOEL, L CO PPEN S, K. VANDERROOST-MISTIAEN J. 
STAELENS, D. HAMERS. C. GARREYN, D .LIET AER, V. D EVESTELE
DUCASTEL, C. CLAEYS - raadsleden 
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 
niet aanwezig C. COIGNE-EERTMANS, T .PORTE 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE INVOERING VAN 
EENRICHTINGSVERKEER IN DE GOEVROUWESTRAAT. VASTSTELLING. 

De Gemeenteraad van de Stad Menen, vergaderd volgens de wet en in openbare zitting; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; inzonderheid de artikelen I 19 en 135 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van IS juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968, inzonderheid op artikel 2 dat in een goedkeuringstoezicht voorziet door de Minister van 
Vervoer en Mobiliteit; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullend 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 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzonder 
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; 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet 
betreft; 

Overwegende dat de Goevrouwestraat als sluipweg wordt gebruikt in de richting van de Wevelgemstraat 
naar de Leiestraat; 
Overwegende het overleg met de bewoners op 25 maart 2009; 
Overwegende de geringe breedte van de Goevrouwestraat; 

Gelet op het advies van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Verkeer van 5 mei 2009; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag ter zake; 

jVASTGESTELD I ~ I EENPARIG I 29 I JA I NEEN I ONTHOUDING(EN) I 
ARTIKEL I 

§ l.a. De richting voor ieder bestuurder is verboden, uitgezonderd voor bestuurders van fietsers en 
bromfietsen klasse A in de Goevrouwestraat vanaf het kruispunt met de Wevelgemstraat tot aan het 
kruispunt met de Leiestraat 



§ I.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van hlt ,~tdCt 
aangevuld met een onderbord M3 en het verkeersbord F 19 aangevuld met het ond1f'bord r'IS: 

ARTIKEL 2 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Btïleid Mob1lfhtt en 
Verkeersveiligheid. 
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