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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE 

ZITTING VAN 24 MAART 2020 

Aanwezig:   Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter; 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten en Van den Dorpe Isabelle, 
Schepenen; 

    Buysschaert An, Algemeen Directeur. 
Verontschuldigd:  Fonteyne Kurt, Schepen. 
________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

DAGORDE: Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus 
 

Het Schepencollege, 

Gelet op de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikels 41 en 162; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder 
artikels 130bis en 135 §2; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen, in het bijzonder artikels 1, 2 en 3; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van 
bestuur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
in het bijzonder artikels 40, 56, 63, 285 tot en met 288 en 326 tot en met 335; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;  

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, en latere wijzigingen;  

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van v er-
keersbelemmeringen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
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Overwegend dat per het ministerieel besluit van 23 maart 2020 alle samenscholingen 
en niet-essenstiële verplaatsingen verboden zijn; 

Overwegend dat het bijgevolg niet toegestaan is om zich, ongeacht de afstand, naar 
een park, bos of recreatiegebied te verplaatsen; 

Overwegend dat het aangewezen is dit verbod te signaleren in en nabij het gemeente-
lijk domein de Ghellinck; 

BESLUIT: 

Art.1. Van 25 maart 2020 tot de opheffing van een verbod op samenscholingen en niet -essen-
tiële verplaatsingen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 is het verboden stil te staan en te parkeren op volgende wegen en parkings: 
- de parking van het gemeentelijk domein de Ghellinck; 
- de toegangsweg naar het gemeentelijk domein de Ghellinck; 
- de Muizelbalgweg over een lengte van 100 meter vanaf het kruispunt met de N453 

Kortrijkstraat. 
Het verkeersbord E3 ‘verboden stilstaan en parkeren’ wordt voldoende herhaald.  

 
Art.2. Overtredingen van onderhavig besluit zullen met politiestraffen worden beteugeld.  
 
Art.3. Dit reglement is van kracht gedurende de periode waarvoor het is getroffen. Het wordt 

bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 285 tot 287 van het 
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en wordt 
ter kennis gebracht worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het KB 
van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer. 

 
Art.4. Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de procureur des Konings, de 

rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank  en de lokale politie Vlaamse 
Ardennen. 

 
Namens het College, 

 
De Algemeen Directeur,  De Burgemeester-Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Vander Meeren Luc. 
 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Burgemeester, 

Buysschaert An. Vander Meeren Luc. 


