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GEMEENTERAAD zitting van maandag 19 december 2011 
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
SWERTVAEGHER, F. VAN DE WIELE, C. BONTE-VANRAES, 0. DEBOEL, L. 
COPPENS, C. COIGNE-EERTMANS, K. MISTIAEN, J. STAELENS, T. PORTE, 
C. GARREYN, D. LIETAER, V. DEVESTELE-DUCASTEL, I. D'HONDT, JM. 
GHESQUIÈRE, D. VANDENABEEL-DE WIEST-raadsleden 
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 
niet aanwezig M. PAELINCK, schepen- J. STAELENS, raadslid 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET PLAATSEN VAN BORDEN El OP 
JEUGDSITE JC PETROL, JEUGDSITE DE ZUIDSTRAAT, JEUGDLOKALEN REKKEM, 
JEUGDLOKALEN HOEVE DELAERE. VASTSTELLING. 

De Gemeenteraad van de Stad Menen, vergaderd volgens de wet en in openbare zitting; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

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; 

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 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 feit dat heel wat externen die gebruiken maken van de jeugdsites, vaak hun auto parkeren ter 
hoogte van de jeugdlokalen; 
Gelet op het feit dat de afspraken die de jeugddienst maakt met externen hierover om dit niet te doen, 
zelden of onvoldoende nageleefd worden; 
Gelet op het advies van de Lokale Politie; 
Gelet op het feit dat langdurig parkeren schade kan veroorzaken aan de ongeschikte ondergrond; 
Gelet op het feit dat deze plaatsen ook voorzien zijn als speelruimte en niet als parking en er voldoende 
parkeerruimte voorzien is binnen korte afstand; 

Overwegende dat de vraag werd gesteld vanuit de jeugddienst om borden te plaatsen die enkel toelaat om te 
laden en lossen; 
Overwegende dat deze vraag werd gesteld o.a. vanuit veiligheidsoogpunt, voor het geval de brandweer of 
andere hulpdiensten zouden moeten uitrukken, opdat de hulpdiensten tot bij de gebouwen zouden kunnen 
rijden; 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet 
betreft; 



!VASTGESTELD [g] I EENPARIG I I JA I I NEEN I 

ARTIKEL I 
§ l.a. Het parkeren voor voertuigen is verboden op volgende jeugdsites: 
- Jeugdsite JC Petrol, ter hoogte van het omegaprofiel 
- Jeugdsite de Zuidstraat, ter hoogte van de toegangspoort 
- Jeugdlokalen Rekkem, ter hoogte van de toegangspoort 
- Jeugdlokalen Hoeve Delaere, ter hoogte van de toegangspoort 

I ONTHOUDING(EN) 

§ I.b. Deze maatregel wordt ter kennisgebracht door middel van een zonebord EI Ueugdsite Petrol) en het 
verkeersbord EI (andere sites) aangevuld met onderborden zoals voorzien bij artikel 70.2.2.1 o a en b. 

ARTIKEL 2 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
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