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E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK, C. BONTE-VANRAES - schepenen
R. VANDENBULCKE (zonder stemrecht) - schepen
K. DEBUCK, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, B. BOGAERT, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, C. DEMAN, H. PONNET, S.
PRINGELS, J. VANLANGENDONCK, V. DU MORTIER, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, F. ELGERS, F. HABBAZ, K.
VANDECASTEELE, E. VANTHOURNOUT, P. BILLE, N. DE CLERCQ - raadsleden
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris
niet aanwezig V. Breye; J. Janssens

GRONDGEBIEDSZAKEN - mobiliteit en wegen 

DOSSIER NR. ONTWERP 

BRON GGZ/DV-RD 

AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN HET INRICHTEN VAN 
EEN FIETSSTRAAT IN DE SLUIZENKAAI TE MENEN. VASTSTELLING 
De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

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 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 1 1 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 reglement op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de intenties van het stadsbestuur om te streven naar duurzame mobiliteit, o.a. door het fietsverkeer 
veiliger te maken; 

Gelet op het advies van de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit dd. 27 juni 2017 en dd. 7 
november 2017 waarbij werd geopteerd om het volledige concept van fietsstraat uit te werken in de 
Sluizen kaai; 
Overwegende dat een fietsstraat de verkeersveiligheid voor fietsers verhoogt; 
Overwegende dat motorvoertuigen wel toegang hebben tot fietsstraten, echter zij mogen de fietsers niet 
inhalen; de snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

1 VASTGESTELD ! IZI 
EENPARIG JA NEEN ONTHOUDING{EN) 




