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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE 

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2018 

Aanwezig:   Vander Meeren Luc, Burgemeester-Voorzitter; 
Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen; 
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen; 

    Buysschaert An, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd:  Nachtegaele Veerle, Schepen 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: TIJDELIJK AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN WERKEN 
IN DE RIJBORGSTRAAT VANAF 30 JANUARI TOT 28 FEBRUARI 2019 
 

Het Schepencollege, 

Gelet op de artikelen 130bis en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 
16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer; 

Gelet op het tijdelijk aanvullend verkeersreglement vastgesteld door het college van bur-
gemeester en schepenen op 30 oktober 2018, waarmee aan GDD Infra bvba, Dikkebusstraat 17, 
8950 De Klijte-Heuvelland, toelating verleend werd om in de periode van 26 november tot 7 de-
cember 2018 de Rijborgstraat vanaf de bestaande elektriciteitscabine richting Rijborgstraat 10 af 
te sluiten omwille van werken in opdracht van Eandis Kortrijk, meer bepaald het inlussen van een 
klantcabine bij Rijborgstraat 10; 

Overwegend dat GDD Infra bvba, Dikkebusstraat 17, 8950 De Klijte-Heuvelland, op 18 de-
cember 2018 een toelating vroeg om de vergunde werken verder uit te voeren in februari 2019; 

Overwegend dat het bijgevolg noodzakelijk is aanvullende reglementsbepalingen voor te 
schrijven met het oog op het behoud van de goede orde en de openbare veiligheid en het gemak 
van het verkeer; 

BESLUIT: 

Art.1. In de periode van 30 januari tot 28 februari 2019 wordt de Rijborgstraat vanaf de bestaande 
elektriciteitscabine richting Rijborgstraat 10 enkele dagen afgesloten wegens werken: 
- Op het begin en einde van de werf worden borden C3 geplaatst. 
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- Aan het kruispunt naast Rijborgstraat 5 wordt een bord C3 met onderschrift ‘uitgezon-
derd plaatselijk verkeer’ geplaatst. 

- De nodige signalisatie, zoals aangegeven op het plan dat deel uitmaakt van dit besluit, 
wordt geplaatst. 

Art.2. De aanvrager/aannemer staat in voor: 
- het tijdig verwittigen van alle aangelanden van de genomen verkeersmaatregelen; 
- de signalisatie en plaatsing van alle vereiste verkeersborden conform de volgende wet-

telijke en reglementaire voorschriften: 
o het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer; 
o het MB van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzonde-

re plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
o het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeers-

belemmeringen op de openbare weg. 

Art.3. Deze verordening is van kracht tijdens de periode waarvoor ze is getroffen en wordt be-
kendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 186 en 187 van het gemeente-
decreet en ter kennis van de belanghebbenden gebracht overeenkomstig artikel 12 van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

Art.4. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de procureur des konings, de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank, de lokale poli-
tie Vlaamse Ardennen, de brandweer en aan de aanvrager. 

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. 
 

 
 


