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AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE DE OSTENSTRAAT. 
VASTSTELLING. 

De Gemeenteraad van de Stad Menen, vergaderd volgens de wet en in openbare zittin~; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koniklijk besluit van 16 maart 
1968; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 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 I I oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet óp 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 advies van de Lokale Politie; 

Gehoord het verslag van het College van Burgmeester en Schepenen; 

Overwegende dat in de Ostenstraat momenteel beurtelings parkeren geldt; 

Overwegende dat in de Ostenstraat, tusssen het Vander Merschplein en de Ambachtenstraat, langs de 
onpare zijde relatief veel garages zijn terwijl de pare zijde wordt ingenomen door de zijkant van het 
Koninklijke Atheneum; 

Overwegende dat het aannemelijk zou zijn om op betrokken traject het beurtelings parkeren te vervangen 
door een permanent parkeerverbod langs de onpare zijde; 

Overwegende dat het invoeren van een parkeerverbod langs de onpare zijde in de Ostenstraat, tussen het 
Vander Merschplein en de Ambachtenstraat, continu meer parkeergelegenheid creëert op een plaats met een 
hoge parkeerdruk gezien de schoolomgeving; 

Overwegende dat de te reglementeren weg een gemeenteweg betreft; 



VASTGESTELD [g] EENPARIG ONTHOUDING(EN) 

ARTIKEL I 
Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogervermelde straat worden opgeheven. 

ARTIKEL 2 VOORRANGSREGELINGEN 
§ l.a. In de Ostenstraat wordt voorrang verleend aan de bestuurders die zich bevinden in de Wahisstraat 
(N362). 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden BI aangevuld met de wegmarkering zoals 
voorzien bij artikel 76.2. 

ARTIKEL 3 STILSTAAN EN PARKEREN 
§ l.a. In de Ostenstraat wordt halfmaandelijks parkeren ingevoerd vanaf de Wahisstraat tot aan het kruispunt 
met de Ambachtenstraat. 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden ES en E7 aangevuld met de onderborden 
zoals voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

§2.a. In de Ostenstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd in het stuk tussen het Vander Merschplein en de 
Ambachtenstraat langs de onpare zijde. 
§2.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden EI aangevuld met de onderborden zoals 
voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

§3.a. In de Ostenstraat is het parkeren toegelaten in het stuk tussen het Vander Merschplein en de 
Ambachtenstraat langs de pare zijde. 
§3.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9a aangevuld met de onderborden zoals 
voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

ARTIKEL 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
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