Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 19 juni 2014
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys, Martin Vanhollebeke,
Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Dirk Desmet, Chantal Van Acker - Rogiers,
Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere, Tom Landschoot, Leen Gernaey,
Leonard Deknock, Stefaan Bollaert, gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen
Verontschuldigd:
Patrick De Groote, Liliane De Baene, gemeenteraadsleden

Vaststellen van het gemeentelijk aanvullend bestendig verkeersreglement - parkeerregeling langs de
Kortrijksestraat in Waardamme.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 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 minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat langs de Kortrijksestraat te Waardamme appartementen en handelszaken bijkomen,
waardoor de parkeerdruk toeneemt;
Overwegende dat het wenselijk is een drietal parkeerplaatsen blauwe zone te voorzien in functie van
de handelszaken;
Overwegende dat er een gunstig advies is van de gemeentelijke verkeerscommissie om een drietal
parkeerplaatsen blauwe zone te voorzien;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen van toepassing zijn op een gewestweg;

Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – In de Kortrijksestraat tussen het huisnummer 395 en de Kerkstraat wordt de duur van het
parkeren beperkt tot 30 minuten overeenkomstig artikel 27.2 van het verkeersreglement.
Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord E9a met een onderbord waarop de
parkeerschijf is afgebeeld en een onderbord 30 minuten.
Art. 02 - Afschrift van dit besluit wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Franky De Jonghe

Voor eensluidend uittreksel

Jan Compernol
gemeentesecretaris

Luc Vanparys
burgemeester

