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0110912022

SCHIPPERSWEEKEND 9.12 SEPTEMBER 2022. WIJZIGING TVR

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 1 19, artikel í 35 52 en artikel 130bis;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder op
artikel 12:

Gelet op het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder titel lll;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;

Overwegende dat van 9logl2022 tot en met 12 september 2022 het evenement'Schippersweekend'
wordt georganiseerd te Lauwe op straten die openbare wegen zijn;

Overwegende dat naar aanleiding hiervan bijzondere tijdelijke verkeersmaatregelen vereist zijn met
het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale
verkeer;

Gelet op de vaststelling van de TVR in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van
31 augustus 2022.

Overwegende de vraag van de organisatie tot uitbreiding van het parkeerverbod op de parking van
Hoeve Delaere van woensdag 7 september 2022 naar maandag 5 september 2022.

BESLUIT:

ARTIKEL 1: Op maandag 5 september 2022 van 7u tot en met maandag 12 september 2022 om 22u

$1, is het parkeren verboden

- Op de parking van hoeve Delaere

52. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.

ARTIKEL 1.2: Opvrijdag 9 septembe r 2O22van 6u tot en met maandag 12 septemb er 2022 om 22u

$1. is het parkeren verboden

ln de Lendakkerlaan vanaf huisnummer 1 tem 19, aan beide zijden van de rijbaan
ln de Waterhoenstraat aan beide zijden van de rijbaan
ln de Karekietstraat aan beide zijden van de rijbaan
Aan beide zijden in de Schonekeerstraat vanaf het kruispunt met Lauwbergstraat tot aan het
kruispunt met de Knokbeeklaan, de vertakkingen van de Schonekeerstraat inbegrepen
ln de Wilde Eendstraat langs één zijde van de rijbaan
ln de Kranenbroeklaan aan de kant van de onpare huisnummers
ln de Kersenlarenlaan aan de kant van de onpare huisnummers, met ui
plein Kersenlarenlaan
ln de Walmeerslaan vanaf de Kranenbroeklaan, aan de
ln de Beukenlaan vanaf de Kranenbroeklaan, aan de westelijke kant
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Aan de onpare kant van de huisnummers in de Lendakkerlaan vanaf het kruispunt tussen de
Beukenlaan en Weggevoerdelaan
Aan de onpare kant van de huisnummers in de Weggevoerdenlaan vanaf het kruispunt tussen
de Lendakkerlaan en de Oudstrijderslaan
ln de Oudstrijderslaan, vanaf de Weggevoerdenlaan tot aan de de Schonêkeerstraat, aan de
pare zijden van de woningen en de doodlopende straatdelen thv huisnummer 12 tem 18 en 40
tem 46

S2. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.

ARTIKEL 1.3: Op woensdag 7 september 2022 van 7u tot en met maandag 12 september 2022 om
22u

$1. is het verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder

- Op de parking van hoeve Delaere

52. Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden C3 met onderbord 'Uitgezonderd
Hulpdiensten'en het bord F4.

ARTIKEL 1.4: Op vrijdag 9 september 2022 van Bu tot en met maandag 12 september 2022 om 22u

$1. is het verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder

- ln de Lendakkerlaan vanaf huisnummer 1 tem huisnummer 19
- Schonekeerstraat vanaf huisnummer 163 tem 175

52. Dit verbod wordt met uitzondering van de Lendakkerlaan 19, gesignaleerd door verkeersborden
C3 met onderbord 'Uitgezonderd Hulpdiensten' en het bord F45 op de betrokken kruispunten. Ter
hoogte van de Lendakkerlaan 19 (kruispunt met Beukenlaan) wordt dit verbod gesignaleerd door
verkeersborden C3 bevestigd aan dranghekkens die de volledige breedte van de rijbaan afsluiten

$3. Aanvullend wordt:

- op het kruispunt van de Schonekeerstraat en de Knokbeeklaan het bord C3 met cínderbord GIV ,

met opschrift'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' opgesteld.

- Op het kruispunt van de Schonekeerstraat en de Oudstrijderslaan het bord F45 geplaatst

- op het kruispunt van de Schonekeerstraat en de Lauwbergstraat het bord C3 met onderbord GIV
met opschrift'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' opgesteld.

ARTIKEL 1.5: Op vrijdag g september 2022 van 8u tot en met maandag 12 september 2022 om 22u

$1. Wordt het verkeer omgeleid

- ln de Lendakkerlaan vanaf het kruispunt met de Beukenlaan in de richting van de
Kranenbroeklaan

- ln de Schonekeerstraat thv huisnummer 161 in de richting van de Knokbeeklaan

52. Dit wordt gesignaleerd door de borden F41 op de betrokken kruispunten.
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Een pie van onderhavig tijdelijk politiereglement wordt zonder uitstel overgemaakt aan de zonechef
van de lokale politie.

ARTIKEL 3

Dit besluit wordt bekrachtigd op de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en
schepenen

directeur
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