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Aanwezig:
Verontschuldigd:

Aanvullend Reglement betreffende Jan Devosstraat
het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 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 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het voorstel van de dienst openbaar domein van 23 september 2021 om in de Jan Devosstraat de voorbehouden parkeerplaats voor voertuigen
van mindervaliden t.h.v. huisnummer 1 te schrappen om reden dat de aanvrager enige tijd geleden overleden is en de parkeerplaatsen aldaar voor te
behouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen om zo het zicht op de diverse handelszaken te vrijwaren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende
reglementen op het wegverkeer;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit,

Artikel 1
Op de Jan Devosstraat vanaf het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan in de richting van de Langestraat geldt:
verboden rijrichting voor iedere bestuurder.
In de tegenovergestelde richting geldt:
toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- verkeersborden F19

Artikel 2
Op de Jan Devosstraat van het huisnummer 6 tot aan de hoek met de de Smet de Naeyerlaan aan de oostelijke zijde van de weg geldt:
het parkeren is verboden;
het verbod geldt uitgezonderd laden en lossen;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa
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Artikel 3
Op de Jan Devosstraat ter hoogte van het huisnummer 1 geldt:
het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9b
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Artikel 4
Op de Jan Devosstraat ter hoogte van de leveranciersingang van AD Delhaize geldt:
het parkeren op de rijbaan is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Artikel 5
Op de Jan Devosstraat van het kruispunt met de Langestraat tot het kruispunt met de de Smet de Naeyerlaan geldt:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Artikel 6
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het aanvullend politiereglement op het wegverkeer betreffende de Jan Devosstraat dd. 23.01.2020.

Artikel 7
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Aldus vastgesteld in zitting van 01/10/2021,
Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor eensluidend afschrift
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