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GR/2019/015 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de toegang op het fietspad 

langs de Leie te Menen tussen de Wervikstraat en de Sluizenkaai. Vaststelling. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Frederik Vandamme, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 56 Decreet Lokaal Bestuur 

Juridische grond 

 wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968; 

 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

 ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

 het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

 omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

 nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

 gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft 

Feiten, context en argumentatie 



Om de signalisatie op het jaagpad tussen de Sluizenkaai, Arkebrugweg en Wervikstraat eenduidig 

te maken dient een aanpassing aan de aanwezige signalisatie te gebeuren. Dergelijke maatregelen 

dienen te worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: 

Op het fietspad langs de Leie van de Wervikstraat tot de Sluizenkaai geldt: de toegang is verboden 

in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd diensten, rijwielen en bromfietsen 

klasse A en P. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C3 aangevuld met onderborden 

type GIV. Deze signalisatie wordt geplaatst : 

 in de Wervikstraat ter hoogte van huisnummer 242 

 in de Arkebrugweg ter hoogte van huisnummer 24  

 in de Sluizenkaai ter hoogte van zwembad 't Badhuis 

Artikel 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 

Overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.  

Artikel 3: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet door bekendmaking op de website en door de inschrijving in het gemeentelijk 

register der bekendmakingen.  

Artikel 4: Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking, vanaf datum bekendmaking. 
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