UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 31 oktober 2016
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Burgemeester-Voorzitter;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques, ALBRECHT Johan en AVONTURE
Karolien, Schepenen;
ACCOU Wouter, Secretaris;
VASTSTELLEN VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT TE ALVERINGEM
VANAF 25 OKTOBER 2016 TOT EINDE VAN DE WERKEN IN IZENBERGE
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de 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 koninklijk besluit van 30
mei 1989; en gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 12 december 2006; waarbij deze
materie werd overgedragen aan het college van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 december 1982;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart
1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 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 ministeriële besluiten 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 en 11 maart 1991;
Overwegende dat naar aanleiding van de bedoelde werken in het centrum van
Izenberge 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;
Gelet op de beslissing van het College van de Burgemeester en Schepenen
dd. 24.10.2016;
BESLUIT :
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Art. 1. Vanaf 25.10.2016 tot einde van de werken.
Is de toegang verboden op onderstaande wegen voor de bestuurders van
voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen, waarvan
het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide, zijnde 3,5 Ton.
- Turfweg, volledig
- Stavelestraat, volledig
- Reygaerdijkstraat, tussen de Houtemstraat en grondgebied Veurne
Dit verbod wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C21, met
onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Veurne en aan de griffie van de politierechtbank te Veurne.
het college van burgemeester en schepenen
get. Wouter Accou
secretaris

get. Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter
eensluidend afschrift
Alveringem, 7 november 2016

Wouter Accou
secretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester
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Handtekening(en)
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