
Zitting van maandag 23 mei 2022

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De algemeen directeur, get. Anton Jacobus De voorzitter, get. Bert Maertens

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De algemeen directeur

Anton Jacobus

                   De burgemeester

                     Bert Maertens

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Tegenwoordig: Bert Maertens: voorzitter
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen
Anton Jacobus: algemeen directeur

Verontschuldigd:

14. Aanvullend verkeersreglement wijziging bebouwde kom. Intrekking beslissing 15/11/2021. Nieuwe 
beslissing.

Het College,

Regelgeving

- Decreet Lokaal bestuur
- Artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
- Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzonder 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 
juni 2006

- Delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen op te stellen aan het college van burgemeester 
en schepenen in de gemeenteraad van 8 juni 2009

- Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens

Feiten en motivering

- Naar aanleiding van een opmerking ivm het ontbreken van bord F3 (einde bebouwde kom) in de 
Meensestraat.

- Het aanvullend reglement dd. 15/11/2001 wordt ingetrokken en vervangen door dit onderhavig reglement.
- Een passende verkeersregeling dient getroffen te worden.

BESLUIT:

Art. 1. -  De bebouwde kom wordt afgebakend als volgt en aangeduid door de volgende tekens:

A. De tekens F1 en F3 met de vermelding KACHTEM – Izegem, op volgende plaatsen:
1. Rumbeeksestraat net na de rotonde aan de Sasbrug
2. Mezegemstraat voor de Priester Pattynstraat
3. Rhodesstraat ter hoogte van het huisnummer 1.
4. Krommestraat ter hoogte van het huisnummer 2.
5. Vageweenstraat ter hoogte van het huisnummer 20
6. Vageweenstraat ter hoogte van het huisnummer 3
7. Egaalstraat aan de Kachtemsestraat
8. Leo Bekaertlaan ter hoogte van de vishandel
9. Manderlynckstraat voor de Elf Julistraat
10. Lieven Gevaertlaan aan de Kachtemsestraat
11. Ysselbosstraat voor de Pater Vereeckestraat
12. Manestraat voor de Pater Vereeckestraat
13. Ardooisestraat ter hoogte van huisnummer 163.



B. De tekens F1 en F3 met de vermelding EMELGEM – Izegem, op volgende plaatsen:
14. Noordkaai onder de centrale brug
15. Lodewijk de Raetlaan voor de rotonde aan de voet centrale brug
16. Verbindingsstraat tussen de Lodewijk de Raetlaan en de Vijfwegenstraat
17. Verbindingsstraat ter hoogte van OKIDO
18. Ardooisestraat thv. de woning nr. 55
19. Wezestraat aan de woning nr. 81
20. Reperstraat voorbij de parking van de stedelijke begraafplaats
21. Ingelmunstersestraat thv. de Ghistelstraat
22. Leopold III-straat aan de woning nr. 29
23. K. Boudewijnstraat thv. woning nr. 45
24. Nachtegaalstraat ter hoogte van nr. 45
25. Haaipanderstraat thv. nr. 81
26. Vinkenlaan ter hoogte van kruispunt met de Ghistelstraat

C. De tekens F1 en F3 met de vermelding IZEGEM, op volgende plaatsen:
27. Gentseheerweg voor het rond punt met de Italianenlaan, komende van Ingelmunster.
28. Knobbaertstraat aan de achterkant van de woning nr. 59 Vlietmanstraat
29. Lendeleedsestraat tegenover woning nr. 172
30. Katteboomstraat aan de elektriciteitskabel thv. nr. 53
31. Hondekensmolenstraat aan de oostzijde van het kruispunt met de Katteboomstraat.
32. Masteneikstraat thv. de woning nr. 30
33. Kortrijksestraat aan de woning nr. 359
34. Vlasbloemstraat ter hoogte van het kruispunt met de N36
35. Molenhoekstraat aan de woning nr. 57
36. Slabbaardstraat – Noord aan garage Casier
37. Kortestraat aan de woning nr. 6
38. B. Vandenbogaerdelaan, tussen rotonde N36 en Meensestraat.
39. Krekelstraat ter hoogte van de woning nr. 250
40. Krekelmotestraat ter hoogte van de woning nr. 108
41. Minervastraat, ten westen van de aansluiting met de Heibrugstraat 
42. Oekensestraat ter hoogte van de woning nr. 73
43. Roeselaarsestraat ter hoogte van huisnummer 644
44. Abelestraat ter hoogte van de woning nr. 81
45. Prins Albertlaan ter hoogte van het einde van perceel Mandelstraat 69
46. Zuidkaai, hoek Mandelstraat (afrijden jaagpad)
47. Zuidkaai, thv huisnummer 1 (afrijden jaagpad)

D. De tekens F1 en F3 met de vermelding DE MOL - Izegem, op volgende plaatsen:
48. Kokelarestraat ter hoogte van huisnummer 147
49. Molstraat ter hoogte van de woning nr. 109
50. Hollebeekstraat juist voor de Bosdreef
51. Wolvenhofstraat juist voor de Bosdreef
52. Molstraat, net voorbij de aansluiting met de Leenstraat
53. Weststraat, net voor de aansluiting met de Molstraat

E. De tekens F1 en F3 met de vermelding BOSMOLENS - Izegem, op volgende plaatsen:
54. Meensesteenweg ter hoogte van de woning nr. 191
55. Oude Iepersestraat ter hoogte van huisnummer 82
56. Geitestraat ter hoogte van de woning nr. 1
57. Oude Iepersestraat ter hoogte van het einde van perceel huisnummer 4
58. Gapaardstraat ter hoogte van de garages van het huis nr. 16
59. Meensesteenweg ter hoogte van de woning nr. 4
60. Klijtstraat ter hoogte van het kruispunt met de N36.
61. Leenstraat ter hoogte van de woning nr. 3

Art. 2 – Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden en met politiestraffen bestraft worden.

Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 


