
STAD MENEN 
(,kf!IIS'ifRltGf:fN:'> 

GRONDGEBIEDSZAKEN -

mobiliteit en wegen 

t'OOR Debora Vandendriessche 

DOSSiER NR. 

AGENDAPUNT NR. 14 

GEMEENTERAAD zitting van maandag 22 februari 20 I 0 
aanwezig M.M. 
G. BOSSUYT, burgemeester- voorzitter 
M. FOURNIER, M. PAELINCK, L. NUYTTEN-GHESQUIERE, K. DEBUCK, B. 
BOGAERT, C. DEPOORTERE, R. VANDAMME- schepenen 
J. DEJONGHE, M. WERBROUCK, H. VANDENBULCKE, J. ALLIJNS, A. 
DUMONT, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, K. DUJARDIN, K. DECLERCQ
SWERTVAEGHERJ. VANHAUWAERT, F. VAN DE WIELE, C. BONTE
VANRAES, 0. DEBOEL, L. COPPENS, C. COIGNE-EERTMANS, K. 
VANDERROOST-MISTIAEN J. STAELENS, D. HAMERS, T. PORTE, C. 
GARREYN, D. LIETAER, V. DEVESTELE-DUCASTEL, C. CLAEYS- raadsleden 
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 
niet aanwezig L. NUYTTEN-GHESQUIERE 

VERKEER. VERKEERSCIRCULATIEPLAN MENEN-CENTRUM; 
B. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT TOT INVOERING VAN DE GEWIJZIGDE 
VERKEERSCIRCULA TIE MENEN-CENTRUM: 
B.l.GEMEENTEWEG N32B: BRUGGESTRAAT- RIJSELSTRAAT. AANPASSING 

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 15 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; 

Gelet op het principieel akkoord door de Gemeenteraad gegeven aan over het voorgestelde circulatieplan 
uitgebracht door de Gemeenteraad in zitting dd. 31 augustus 2009 agendapunt nr.I2.B.2; 

Gelet op de overdracht van de betrokken wegen naar eigendom en beheer van de Provincie West
Vlaanderen aan het stadsbestuur van Menen zoals goedgekeurd bij Gemeenteraadsbeslissing dd. 30 november 
2009 punt 24. 

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

lAKTENAME ~ J EENPARIG I I JA I I NEEN I I ONTHOUDING(EN) 

ARTIKEL I 
Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogevermelde straat (N32b vanaf kruispunt met de 
N362 tot aan het Waalvest) wordt opgeheven 



ARTIKEL 2 VOORRANGSREGELINGEN. 

§ l.a. De N32b heeft voorrang t.o.v. volgende straten: 
- Poeder Magazijnstraat, Parkstraat, Benediktinessenstraat, Weststraat, Kortestraat, Uitrit parking 76, 
Kerkomtrek. 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B9 t.o.v. BI aangevuld met de wegmarkering 
zoals voorzien bij artikel 76.2 

§2.a. In de Rijselstraat wordt voorrang verleend aan de bestuurders die zich in het rondgaand verkeer 
bevinden op het rondpunt Waalvest. 
§2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden BI. 

§3. Volgende kruispunten zijn voorzien van driekleurige lichtsignalisatie: 
- Kruispunt N32B (Bruggestraat) met de N362 (Wahisstraat - J.&M. Sabbestraat) 

ARTIKEL 3. VERBODSBEPALINGEN; 

§ l.a. Op de N32b wordt verboden richting ingevoerd, uitgezonder tweewielige fietsers en tweewielige 
bromfietsers klasse A 
-vanaf het kruispunt met de Donkerstraat-Esplanadestraat tot aan het kruispunt met de NS (Grote Markt
Kortrijkstraat) 
- vanaf het kruispunt (plein) Waalvest tot aan het kruispunt met de NS (Grote Markt - Kortrijkstraat) 
§ I.b. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door het verkeersbord C I en F 19 aangevuld met een 
onderbord M3-MS 

§2.a. Het parkeren van voertuigen is verboden in de Rijselstraat op de verhoogde berm van huisnummerS 
tot en met nr. 14 (over een afstand van I Sm) 
§2.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord EI 
aangevuld met onderborden "van maandag t.e.m. zaterdag van Su30 tot 13u" "uitgezonderd feestdag" 

§3.a. Het parkeren van voertuigen is verboden in de Rijselstraat op de verhoogde berm ter hoogte van 
huisnummer IS (over een afstand van 6m). 
§3.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord EI. 

§4.a. Het parkeren van voertuigen is verboden in de Rijselstraat op de verhoogde berm ter hoogte van de 
kerk. 
§4.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord E9a 
aangevuld met onderbord "ceremoniewagens". 

§S.a. De toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton 
is verboden in de Bruggestraat voor het verkeer komende van de richting Roeselare ter hoogte van kruispunt 
N362 en ter hoogte van de Parkstraat. 
§S.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door midel van het verkeersbord C21 
(3,5t) 

§6.a. De toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de lengte langer is dan Sm is verboden in de 
Bruggestraat voor het verkeer komende van de richting Roeselare ter hoogte van het kruispunt N362 en ter 
hoogte van de Parkstraat. 
§6.b. Dit verbod wrodt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van het verkeersbord C25 
(Sm). 

ARTIKEL 4. GEBODSBEPALINGEN 

§ l.a. In de Bruggestraat wordt het verkeer komende van de richting Roeselare verplicht om ter hoogte van 
de Esplanadestraat rechts af te slaan. 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden DI f. 



§2.a. In de Bruggestraat wordt het verkeer komende van de Grote Markt verplicht om ter hoogte van de 
Donkerstraat één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen. (rechts af te slaan of rechtdoor te 
rijden). 
§2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D3b. 

ARTIKEL 5. WEGMARKERINGEN 

§ l.a. In de N32b (Bruggestraat) wordt door middel van overlangse markeringen een fletspad afgebakend door 
twee evenwijdige witte onderbroken strepen 
- tussen de Esplanadestraat en de Grote Markt (voor de fletsers in tegenrichting- langs de pare 
huisnummers) 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 74 van het KB van 1/12/1975. 

§2.a. In de N32b wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht: 
• Bruggestraat: ter hoogte van de verkeerslichten met de N362. (langs beide zijden) 
- Bruggestraat: ter hoogte van de Parkstraat - Poeder Magazijnstraat. 
• Bruggestraat ter hoogte van de Bruggestraat rir 59 (Psychiatrisch centrum) 
- Burggestraat: ter hoogte van Bruggestraat nr 43 (academie) 
- ter hoogte van kruispunt Markt ( langs beide zijden) 
- Rijselstraat: ter hoogte van kruispunt Waalvest 
§2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 76.3 van het KB van 1/1211975 

§3.a. In de N32b wordt door middel van markeringen de rand van de rijweg aangeduid (parkeervak) 
- in de N32b Bruggestraat vanaf huisnummer 37 tot aan het kruispunt met de N362 Q. & M. Sabbestraat) 
- in de N32b Bruggestraat van de Kortestraat tot aan het krusipunt met de N362 (Wahisstraat) 
§3.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 75 van het KB van 1/1211975 

§4.a. In de N32b (Bruggestraat) wordt door middel van markeringen een opstelstrook voor fletsers 
- voor het kruispunt met de N362 (Wahisstraat - Sabbestraat) 
§4.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 77.6 van het KB van 111211975. 

ARTIKEL 6 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

namens de Gemeenteraad 

de secretaris 

get. E. ALGOET 

de stadssecretaris 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de voorzitter 

get. G. BOSSUYT 

de burgemeester 

G. BOSSUYT 




