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CBS/2019/1623 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele 

onderbroken lijnen op gewestwegen. Aanpassing. Vaststelling | Goedgekeurd 

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; 

-Gelet op de overdracht van de betrokken wegen naar eigendom en beheer van de Provincie 

West-Vlaanderen aan het Stadsbestuur Menen zoals goedgekeurd bij de Gemeenteraadsbeslissing 

dd. 30 november 2009 punt 24;  

- Overwegende dat bepaalde aanvullingen hetzij wijzigingen nodig blijken met betrekking van de 

voorzieningen in dit reglement; 

- Gelet op het besluit van de Gemeenteraad, in zitting dd. 26.05.2014 agendapunt 14, waarbij de 

bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen inzake voorbehouden 

parkeerplaatsen voor mindervaliden en de aanvullende reglementen inzake gele onderbroken 

lijnen bij delegatie wordt toevertrouwd aan het College van Burgemeester en Schepenen; 

- Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gewestwegen betreft 

Feiten, context en argumentatie 

In maart werd een bewonersvergadering georganiseerd naar aanleiding van een ontwerpplan voor 

herinrichting van het parkeren in de Wahisstraat. 

De bewoners meldden dat zij voorstander zijn van de invoering van een eenrichtingsverkeer. dit 

heeft in hun visie voordeel van een groter parkeeraanbod, meer veiligheid voor de fietsers en 



minder verkeer door de straat. Op dit moment kan een inrichting als eenrichtingsstraat nog niet 

concreet uitgewerkt worden omwille van een ontbrekend alternatief voor de af te schaffen 

rijrichting. 

Wel worden de gele lijnen in de Wahisstraat opgefrist. 

Besluit 

Artikel 1: 

a. Op de hierna aangeduide plaatsen is het parkeren van voertuigen verboden op de rijbaan: 

Straat Locatie 

MENEN 

Kortrijkstraat 

-       T.h.v. hoek met de Kerkstraat 

-       T.h.v. vroegere inrit Belgacom (nr. 29) 

-       T.h.v garage huis nr. 65 

-       T.h.v.  huisnr. 207 

-       T.h.v. huisnr. 321 tot huisnr. 317 

-       T.h.v. huisnr. 312 tot huisnr. 300 

-       T.h.v. bushalte aan huisnr. 496a 

-       T.h.v. huisnr. 363 

-       T.h.v. huisnr. 328 tot hoek met de Rozenstraat 

-       T.h.v. huisnr. 346 tot hoek met de Rozenstraat 

J. & M. Sabbestraat 

-       T.h.v. de Sint Jansschool aan beide zijden van de straat 

-       T.h.v. garage nr. 159 

-       Vanaf huis nr. 101 tot hoek met de Parkstraat 

-       T.h.v. huisnr. 33 

-       T.h.v. huisnr. 98 tot huisnr. 100 

-       T.h.v. huisnr. 46-48 

Wahisstraat 

-       T.h.v. huisnr. 35 

-       Aan de hoek met de Bruggestraat 

-       T.h.v. huisnrs. 29 tot 49, aan de overzijde van het hotel 

-       T.h.v. huisnr. 36-42 (tussen oprit en zebrapad) 

REKKEM 

Gentstraat 

-    T.h.v. huisnr. 71 en 73 

-    T.h.v. hoek huisnr. 51 

-    Vanaf huisnr. 41 tot hoek met de Neerweg 

 

Artikel 2.: Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van 

onderbroken gele lijnen zoals bedoeld bij art. 75.1.2° van het KB van 1/12/75. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 330 van het 

decreet lokaal bestuur door bekendmaking op de website en door inschrijving in het 

gemeentelijke register der bekendmakingen en op het digitaal loket lokaal bestuur. 

Artikel 3: Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan: 

- de korpschef van de Lokale Politie Grensleie 

- de griffie van de provincie 



- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 

- de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.  
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