Reglement

Politiereglement houdende invoeren beperkt
éénrichtingsverkeer in de Bogaardestraat, deel
begrepen tussen Oudstrijderslaan en Westeindestraat,
Politiek Gevangenenlaan en Burgemeester Charles
Rotsaert De Hertainglaan
Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2008

Art. 1-

In volgende straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers:
 Bogaardestraat: vanaf de Oudstrijderslaan naar de Westeindestraat
 Politiek Gevangenenlaan: vanaf de Westeindestraat naar de Oudstrijderslaan
 Burgemeester Charles Rotsart de Hertainglaan: vanaf de Oudstrijderslaan
naar de Westeindestraat
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de nodige
verkeersborden F19 met onderborden M4, C1 met onderborden M2, C31 met
onderborden M2 en D1 met onderborden M2 zoals voorzien in het KB van 1.12.1975
houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.

Art. 2 -

Op volgende plaatsen is het parkeren verboden:
 Oudstrijderslaan, deel begrepen tussen Bogaardestraat en Politiek
Gevangenenlaan: zijde van de pare huisnummers
 Politiek Gevangenenlaan: zijde van de pare huisnummers
 Burgemeester Charles Rotsart de Hertainglaan: zijde van de onpare
huisnummers
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de nodige
verkeersborden E1 zoals voorzien in het K.B. van 1 december 1975, houdende
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.

Art. 3 -

In de veiligheidscel en in de Commissie algemeen beleid worden voor eind 2008
voorstellen gedaan om snelheidsremmende infrastructurele maatregelen te nemen
in de Bogaardestraat

Art. 4 -

Dit reglement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaams Minister van
Mobiliteit, overeenkomstig de Ministeriële Omzendbrief januari 2007 met betrekking
tot het toezicht op de aanvullende reglementen over het wegverkeer.

Art. 5 -

Afschrift van deze beslissing zal bij toepassing van art. 119 van de nieuwe
gemeentewet binnen de gestelde termijnen toegestuurd worden aan de bestendige
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deputatie van de provincieraad, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de
griffie van de politierechtbank.
Tevens wordt een afschrift van dit besluit gezonden aan :
 de heer procureur des Konings
 de zonechef van de politiezone Maldegem
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