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E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 
niet aanwezig M. WERBROUCK, H. VANDENBULCKE, J. STAELENS, T. 
PORTE 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE INVOERING VAN BEURTELINGS 
PARKEREN IN DE PRINS REGENTSTRAAT, GROTE MOLENSTRAAT, zijstraat 
MENENSTRAAT (huisnrs. 159 tot 213 en 62 tot 206) EN IN DE BOLDRIESSTRAAT. 
AANPASSING. 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 artikel 135 §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 2 en 250; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968, inzonderheid de bepalingen over de aanvullende verkeersreglementen zoals neergelegd in titel I, 
Hoofdstuk 11; 
Zoals tevens op de bepalingen van artikel 3 de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van genoemde 
gecoördineerde wetten waarbij het federaal toezicht met betrekking tot de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer wordt afgeschaft en van artikel I van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling 
van de inwerkingtreding van genoemd artikel 3; 
dat dit artikel 3 inwerking treedt met ingang van I januari 2008 en vanaf deze datum het toezicht zoals 
voorzien door artikel 250 van het Gemeentedecreet ingang vindt mede met toepassing van artikel 7 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekend; 

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 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 beslissing van de Gemeenteraad zitting dd. 24 november 2008 waarbij het beurtelings 
halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom van Lauwe wordt opgeheven; 

Gelet op het advies van de Politie dd. 22.04.20 I 0 met voorstel tot aanpassing van de parkeersituatie in de 
Grote Molenstraat; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/0 I van 3 april 2009; 
Overwegende dat de doorgang voor de hulpdiensten en de Lijnbussen versperd wordt indien er langs beide 
zijden wagens geparkeerd staan in de Prins Regentstraat, in de Grote Molenstraat, in de zijstraat Menenstraat 
(huisnummers 159 tot 213 en 62 tot 206) en in de Boldriesstraat; 



Overwegende dat er in deze straten ongeveer ~venveel woningen langs de beide kanten zijn en er dus geen 
voorkeur van een bepaalde zijde is voor de invoering van een parkeerverbod; 

Overwegende de vraag van de Lijn om een parkeerverbod aan te brengen in de Prins Regentstraat langs één 
zijde van de weg; 

Overwegende de vraag van de bewoners van Grote Molenstraat, Zijstraat Menenstraat en van de 
Boldriesstraat om beurtelings parkeren in te voeren; 

Overwegende dat de aanpassing van dit AVR werd besproken in de Gemeenteraadcommissie Verkeer en 
Mobiliteit en goedkeuring verkreeg, meer bepaald in de zitting van S mei 2009 en 23 juni 2009; 

Overwegende het advies van de Lokale Politie van 6 mei 2009; 

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

!VASTGESTELD [8J I EENPARIG I 26 I JA I I NEEN I I ONTHOUDING(EN) 

ARTIKEL I 
§ l.a. In de Prins Regentstraat, in de zijstraat Menenstraat (huisnummers IS9 tot 213 en 62 tot 206) en in de 
Boldriesstraat wordt beurtelings parkeren ingevoerd. 
§ I.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord ES en 
E7 aangevuld met onderborden zoals voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

ARTIKEL 2 
§ l.a In de Grote Molenstraat wordt het beurtelings parkeren uitgebreid, komende van de Lauwbergstraat, tot 
aan de basisschool Ter Molen, Grote Molenstraat 113. 
§ I.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord ES en 
E7 aangevuld met onderborden zoals voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

ARTIKEL 3 
§ l.a. Voorbij Grote Molenstraat I 13 wordt een parkeerverbod ingevoerd langs de onpare kant, komende van 
de Lauwbergstraat richting Dronckaertstraat. 
§ I.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord EI. 

ARTIKEL4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
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