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VERKEER. VERKEERSCIRCULATIEPLAN MENEN-CENTRUM. 
B. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT TOT INVOERING VAN DE GEWIJZIGDE 
VERKEERSCIRCULATIE MENEN-CENTRUM: 
B.l. GEWESTWEG NB INGEBREPEN NBF: KORTRIJKSTRAAT- IEPERSTRAAT. 
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 goedkeuringsteezicht 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 I I 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. 12.6.4. 

Overwegende dat er in de leperstraat vanaf de St. Fransicuskerk tot aan de Grote Markt een zone 30 van 
kracht is en het verkeer aldus rekening dient te houden dat er in gans de zone 30 voetgangers mogen 
oversteken en ze hun snelheid moeten aanpassen aan de zwakke weggebruikers; 
Overwegende dat ondanks bovenstaande de situatie in de leperstraat niet van die aard is dat het 
gemotoriseerd verkeer traag rijdt; 
Overwegende dat in dit deel van de leperstraat de looplijn ligt van schoolgaande jeugd van en naar het 
station; 

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



VASTGESTELD EENPARIG ONTHOUDING(EN) 

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

ARTIKEL 2 VOORRANGSREGELINGEN. 
§I. a. In de Kortrijkstraat wordt voorrang verleend aan de bestuurders die zich in het rondgaand verkeer 
bevinden op het rondpunt Kortrijkstraat (N8) met de JM. Sabbestraat (N362) en op het rondpunt 
Kortrijkstraat(N8) met de Fabiolalaan (Leopoldplein). 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden BI. 

§2. a.De N8 en N8f heeft voorrang t.o.v. volgende straten: 
- Zijstraat Kortrijkstraat nrs 439 - 445, Op- en afritten N32, Rozenstraat, Ooststraat, Zwemkomstraat, 
Molenstraat, A. Debunnestraat, Donkerstraat, Kerkstraat, Uitrit Grote Markt, Koningstraat, Dolfijnstraat, 
Nieuwstraat, Kapucijnenweg, Yvonne Serruysstraat, Kunstenstraat, Zandputstraat, Frankrijkstraat, 
Engelandstraat,Lode Zielslaan, Wilgenlaan, Keizer Karelstraat en de zijstraten van de leperstraat. 
§2.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 

§3. Volgende kruispunten zijn voorzien van driekleurige lichtsignalistie: 
- Kruispunt N32 (Expressweg) met de N8 (Kortrijkstraat) 
- Kruispunt N362 (Bevrijdingsplein) - Wervikstraat met de N8 (leperstraat) 
- Kruispunt G. Gezellelaan/ G. Lemanstraat met de N8 (leperstraat) 

§4.a. De N8 heeft voorrang t.o.v. de N362, Wervikstraat, G. Gezellelaan enG. Lemanstraat 
§4.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B 15 t.o.v. B5 aangevuld met de 
wegmarkering zoals voorzien bij artikel 76.1 

ARTIKEL 3. VERBODSBEPALINGEN. 

§ l.a. Op de N8 wordt de snelheid beperkt tot max. 70 km/h op volgende plaatsen buiten de bebouwde kom: 
- Kortrijkstraat: Vanaf de grens met Wevelgem tot aan de N32 
- leperstraat: Vanaf het einde van de bebouwde kom(kilometerpunt 99,564 thv. de Keizer Karelstraat) tot aan 
de grens met Geluwe (kilometerpunt 99,950) 
§ I.b. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door het bord C43 met vermelding 70. 

§2.a. Op de N8 wordt verboden richting ingevoerd, uitgezonderd tweewielige fietsers en tweewielige 
bromfietsers klasse A 
-vanaf het kruispunt de N32b (Grote Markt- Bruggestraat (kilometerpaal 97,84)) tot aan het kruispunt 
(rotonde Leopoldplein) met de Fabiolaan (kilometerpaal 96.38). (deel KORTRIJKSTRAAT) 
-vanaf het Kruispunt met de N32b (Bruggestraat)tot aan de uitrit parking Grote Markt (stadhuis) 
§2.b. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door het verkeersbord C I en F 19 aangevuld met een 
onderbord M3 - M5 

§3.a. Op de N8 (leperstraat) en N8f (Yvonne Serruysstraat) wordt verboden richting ingevoerd, 
- vanaf de leperstraat tot aan de Yvonne Serruysstraat (kruispunt N8 met de Kunstenstraat) 
- vanaf het kruispunt met de Kunstenstraat tot aan het kruispunt met de Dolfijnstraat 
§3.b. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door het verkeersbord C I en F 19 

§4.a Het parkeren van voertuigen is verboden ter hoogte van Grote Markt 24 over een afstand van 25 meter 
en ter hoogte van Grote Markt 35 over een afstand van 11 meter 
§4.b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van het verkeersbord E3 met 
onderborden Xe en onderbord "uitgezonderd laden en lossen" 



ARTIKEL4. GEBODSBEPALINGEN. 
§ l.a. In de Kortrijkstraat wordt verplicht rondgaan verkeer aangeduid op het ronde punt met de N362 U.M 
Sabbestraat) en op de rotonde van het Leopoldplein - Fabiolalaan. 
§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden DS. 

ARTIKEL 5 WEGMARKERINGEN 

§ l.a. In de NB (Kortrijkstraat) wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van onderbroken 
witte strepen vanaf de grens met Wevelgem (kilometerpunt 96,2) tot aan de rotonde met de N362. 
§ l.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 72.3 van het KB van I I 1211975. 

§2.a. In de NB (Kortrijkstraat) wordt door middel van overlangse markeringen een fietspad afgebakend door 
twee evenwijdige witte onderbroken strepen vanaf de grens met Wevelgem (kilometerpunt 96,2) tot aan de 
rotonde met de N362. 
§2.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 74 van het KB van I I 1211975. 

§3.a. In de NB (leperstraat) wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van onderbroken witte 
strepen vanaf De Spoorweg (Zandputstraat- kilometerpunt 9B,472) tot aan de grens met Geluwe 
(kilometerpunt 99,950) 
§3.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 72.3 van het KB van I I 121 1975. 

§4.a. In de NB (leperstraat) wordt door middel van overlangse markeringen een fietspad afgebakend door 
twee evenwijdige witte onderbroken strepen 
-vanaf het kruispunt met de N32b tot aan de NBf (Sint Franciscuskerk.) 
- vanaf de Zandputstraat tot aan de grens met Geluwe 
§4.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 74 van het KB van I I 1211975. 

§5.a. In de NB wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht: 
-Ter hoogte van de verkeerslichten met de N32. (langs beide zijden) 
-Ter hoogte van de rotonde met de N362 op de afslag van de N362 en de afslag naar het centrum. 
-Ter hoogte van de rotonde Leopoldplein op de afslag Leopoldplein en de afslag Fabiolalaan. 
-Ter hoogte ven de A Debunnestraat (oversteek naar Piketpoort) 
-Ter hoogte van het kruispunt NB- N32b 
-Ter hoogte van kruispunt NB met de N362- Wervikstraat 
-Ter hoogte van het kruispunt NB met de G. Gezellelaan enG. Lemanstraat. 
- Ter hoogte van leperstraat I 
- Ter hoogte van leperstraat 350 
- Ter hoogte van leperstraat 396 
-Ter hoogte van Grote Markt 22 
§5.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 76.3 van het KB van I I 1211975 

§6.a. In de NB wordt door middel van witte voorsorteringspijlen en markeringen rijstroken aangebracht 
- in de Kortrijkstraat op de brug (tunnel) van de N32 
- in de leperstraat vanaf de N362 tot aan de spoorweg 
- in de leperstraat vanaf nr 203 (kilometerpunt 9B.BO) tot aan het kruispunt Frankrijkstraat (km pt. 9B.95) 
-in de leperstraat vanaf kilometerpunt 99.3 (voor Wilgenlaan) tot aan de grens met Geluwe 
§6.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 77.1 en 77.2 van het KB van I I 1211975. 

§7.a. In de NB wordt door middel van markeringen verkeersgeleiders aangebracht 
- in de Kortrijkstraat vanaf huisnummer 351 tot aan het kruispunt met de N32 
§7.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 77.4 van het KB van I I 1211975. 



§8.a. In de N8 (leperstraat) wordt door middel van markeringen een opstelstrook voor fietsers 
-Voor het kruispunt met de N362 (Bevrijdingsplein) vanaf huisnummer 113 
- Voor het kruispunt met de Guido Gezellelaan vanaf huisnummer I 13 
§8.b.Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art. 77.6 van het KB van I I 1211975. 

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