Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 JUNI 2021.
Aanwezig : MM EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Mélanie, schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS
Alien, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 7 van de dagorde : Wijziging van de gemeentelijke politieverordening op het verkeer op de
gemeentewegen, met betrekking tot het parkeren in de Slijpstraat.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op 119, hernummerd
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 286 §1, 287 en 330,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op titel III ,
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsings-voorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
verkeerstekens;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening op het verkeer op de gemeentewegen, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2003 (goedgekeurd door de Federale Minister van Mobiliteit en
Vervoer op 15 januari 2004), gewijzigd door de Gemeenteraad op 27 februari 2006 (goedgekeurd door de
Federale Minister van Mobiliteit en Vervoer op 12 mei 2006), gewijzigd door de Gemeenteraad op 30 april
2007 (goedgekeurd door de Federale Minister van Mobiliteit en Vervoer op 6 september 2007), gewijzigd
door de Gemeenteraad op 30 december 2011, 20 juni 2012, 27 juni 2013 en 31 oktober 2013, 19 april
2016, 26 april 2018, 31 mei 2018, 20 december 2018, 28 januari 2019 en 29 maart 2021;
Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om een vlot verloop van het
verkeer te verzekeren;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : In het gemeentelijk politiereglement op de gemeentewegen, word in hoofdstuk 11 (Slijpstraat) het
artikel 3 (stilstaan en parkeren) vervangen door een nieuw artikel 3 dat luidt als volgt :
Art. 3 : Het stilstaan en parkeren.
In bovenvermelde straat is het verboden te parkeren aan de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E1, en aangevuld met borden
die het begin en het einde van de reglementering aanduiden.
Art. 2 Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar :
- de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen;
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;
- de griffie van de politierechtbank te Ieper;
- de politiezone Arro Ieper.
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