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E. ALG0ET, stadssecretaris - secretaris
niet aanwezig

GRONDGEBIEDSZAKEN - mobiliteit en wegen BRON DV 

AANVRAGEN VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS MINDERVALIDEN. GOEDKEURING. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen, vergaderd volgens de wet en met gesloten 
deuren; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het 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 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen 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 verkee1·scekens ; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009; 

Gelet op de ministeriële omzendbrieven van 03 april 2001 en 25 april 2003; 

Gelet op het advies van de lokale politie; 

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 de bewoner van de Kortrijkstraat 143 te Menen voldoet aan de wettelijke normen voor 
reservering van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap; 

1 GOEDGEKEURD 1 cgj EENPARIG JA NEEN ONTH0UDING(EN) 

ARTIKEL 1 

Art I .& 1 van de politieverordening goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 5 november 2012 wordt als 
volgt gewijzigd: 






