Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING VAN 05 SEPTEMBER 2022.
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Mélanie, schepenen; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 3 van de dagorde : Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van nazomer
2022.
HET COLLEGE,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16
maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982,
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8
april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,
Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni
1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991,
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135
§2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei
1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989 en op artikel 130bis, ingevoegd bij de wet van 12
december 2006;
Gelet op het KB van 09 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 2005 houdende de invoering van de
gemeentelijke administratieve sancties in de stad Mesen en de vaststelling van een reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 september 2021 houdende de zonale politieverordening
verkeer van de politiezone Arro Ieper en de goedkeuring van een protocolakkoord met het parket
van de Procureur des Konings;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29 november 2021 houdende de goedkeuring van een
samenwerkingsovereenkomst met de stad Ieper inzake het parkeren (GAS-4);
Gelet op zijn besluit dd. 26 april 2022, houdende de goedkeuring van een addendum aan deze
overeenkomst;
Gelet op de aanvraag dd 25 augustus 2022 uitgaande van Stad Mesen;
Overwegende dat er naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het
oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art. 1 : §1. Op zaterdag 17 september 2022 van 12.30 uur tot 18.00 uur is er parkeerverbod op de
Markt, op het gedeelte gelegen tussen de aslijn Ketel-/Ieperstraat.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen
van de verkeersborden E3 met de vermelding van de geldingsperiode.
§2. Op zaterdag 17 september 2022 van 13.00 uur tot 17.30 uur is op de Markt, tussen de
aslijn Ketel-/Ieperstraat, alle verkeer verboden.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen
van de verkeersborden C3.
Art. 2 : Op zaterdag 17 september 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur is op de Markt, tussen de
aslijn Rijsel-/Korte Mooiestraat, alle verkeer verboden.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen
van de verkeersborden C3.
Art. 3 : Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B.
van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze
aangelegenheid duurt.
Art. 4 : Overtreding van de bepalingen van artikel 1 §1 van dit reglement wordt bestraft met een
GAS-boete.
Art. 5 : Overtreding van de bepalingen van de artikel 1 §2 en artikel 2 van dit reglement wordt
bestraft met politiestraffen.
Art. 6 : Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
- De Lijn
- Dienst 100
- De Inrichters
- Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
- Brandweerzone “Westhoek”
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Mesen, 05 september 2022.
Namens het schepencollege,
De algemeen directeur,
(get.) P. FLORISSOONE

De burgemeester-voorzitter,
(get.) S. EVRARD
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