Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER,
Conform artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de gemeenteraad op maandag 29 maart 2021 is bijeengekomen, en onderstaande besluiten
heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen en conform artikel 330 DLB
gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

LIJST BESLISSINGEN GEMEENTERAAD
1a. Toevoeging punt aan de agenda.
De raad gaat er eenparig mee akkoord om het volgende punt toe te voegen aan de agenda :
8. Mobiliteit op de gewestweg N314 : bespreking en beslissing.
1b. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 25 januari 2021 wordt na kennisname eenparig goedgekeurd.
Er wordt eveneens kennis genomen van het audioverslag van deze vergadering, waarop geen
opmerkingen worden gemaakt.
3. Aanstelling ontwerper voor opmaak van een RUP met bijhorende plan-MER-screening voor
Mesen Centrum: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Er wordt eenparig goedkeuring verleend aan het bestek met nr. 2021/005 en de raming voor de
opdracht “Aanstelling ontwerper voor opmaak van een RUP met bijhorende plan-MER-screening
voor Mesen Centrum”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 19.834,71 excl. btw of € 24.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021.
4. Wijziging van de gemeentelijke politieverordening op de gewestwegen (N 314).
De raad besluit eenparig om in het gemeentelijk politiereglement op de gewestwegen in het
hoofdstuk 3 (Vier Koningenstraat) artikel 4 (het stilstaan en parkeren) aan te vullen met de volgende
bepaling :
In bovenvermelde straat wordt een parkeerplaats voor lijkwagens bedoeld in art. 1, §2, 71°, van het
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, voorzien ter
hoogte van de ingang van de stedelijke begraafplaats.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E 1 met pictogram zoals voorzien in artikel
70.2.1.1 van het KB van 1 december 1975, met een onderbord “uitgezonderd lijkwagens”.
5. Wijziging van de gemeentelijke politieverordening op de gemeentewegen.
De raad besluit eenparig om in het gemeentelijk politiereglement op de gemeentewegen een
hoofdstuk 15 toe te voegen, dat luidt als volgt :
Hoofdstuk 15 : Gebruik van quads.
Art. 1 : Verbodsbepalingen.

Het verkeer met quads is verboden op de hierna vermelde buurtwegen :
- Sentier no. 9 (verbinding laatste woning in de Daalstraat – Armentierssteenweg)
- Chemin no. 19 (verbinding Daalstraat – Rijselstraat)
- Sentier no. 24 (verbinding Nieuwkerkestraat – Wulvergemstraat)
- Sentier no. 23 (verbinding Wulvergemstraat – Nieuw Zeelandersstraat)
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord C5 met een onderbord met de vermelding
“uitgezonderd aangelanden”, overeenkomstig de artikelen 68.3 en 65.2 van het KB van 1 december
1975.
In het gemeentelijk politiereglement op de gemeentewegen, wordt in hoofdstuk 11a Vredestraat een
artikel 2 toegevoegd, dat luidt als volgt :
Art. 2 : Het stilstaan en parkeren.
In bovenvermelde straat wordt parkeerverbod – uitgezonderd lijkwagens - aangeduid over een
afstand van 10 meter ter hoogte van de woning met het huisnummer 30.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E1.
6. Lokaal toewijzingsreglement : bepaling van de datum van inwerking treding.
De raad besluit eenparig dat het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2020 houdende het
vaststellen van een lokaal toewijzings-reglement in werking treedt op 15 april 2021.
7. Vragen en antwoorden.
8. Mobiliteit op de gewestweg N314 : bespreking en beslissing
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2021, waarbij goedkeuring
wordt verleend voor de uitvoering van het proefproject van zes maanden met het oog op de aanpak
van de problematiek van het zwaar verkeer in de doortocht Mesen/Wijtschate op de gewestweg
N314 volgens het door AWV opgemaakte signalisatieplan wordt eenparig bekrachtigd.

Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er
inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten
van de gemeenteraad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de
toezichthoudende overheid (klik hier )
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