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VRIJETIJDSZAKEN - evenementen BRON CV 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE VINKENZETTINGEN 
TUSSEN 8 APRIL EN 29 JULI. VASTSTELLING. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen, vergaderd volgens het gemeentedecreet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 135 §2 en artikel l 30bis; 

Gelet op de Wegverkeerswet zoals gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op 
artikel 12, tweede lid 

Gelet op het Koninklijk Besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het 
wegverkeer inzonderheid op Titel 111 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978 eerst en van 17 
september 1988 laatst; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 
8 december 1977 eerst en 19 december 199 1 laatst ; 

Overwegende dat tijdens het seizoen 2018 zangwedstrijden worden georganiseerd voor vinken langs de 
openbare weg in de deelgemeente Rekkem en een mogelijkheid tot uitwijken gevraagd wordt; 

Gehoord het verslag van de Commissaris van Lokale Politie en van de Technische Dienst; 

1 VASTGESTELD , � EENPARIG JA NEEN ONTH0UDING(EN)

ARTIKEL 1 

§ l .a. De openbare wegen waar de in artikel 3 opgesomde zangwedstrijden voor vinken worden gehouden,
zijn voor de duur van deze wedstrijden, voor alle verkeer verboden in beide richtingen.
b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden C3 die vastgemaakt worden aan
nadarafsluitingen die de genoemde straat volledig afsluiten.
§2.a. De openbare wegen waar de in artikel 3 opgesomde zangwedstrijden voor vinken worden gehouden,
zijn voor de duur van deze wedstrijden, voorzien van een stilstaan- en parkeerverbod aan beide zijden.
b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden E3.

ARTIKEL 2. 
Alle lawaai of rumoer waarbij de rust van de in artikel. 3 opgesomde zangwedstrijden voor vinken kan 
verstoord worden is verboden. 

ARTIKEL 3. 
De data en uren van de zangwedstrijden waarop de bepalingen van dit besluit van toepassing zijn worden 
hierna vermeld 
- Zondag 09 april van 08.30 tot 10.15 uur in de Paradijsstraat, stuk richting Douanestraat
- Maandag 17 april van 08.30 tot 10.15 uur in de Paradijsstraat, stuk richting Douanestraat




