Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Datum:

04 mei 2020

Onderwerp:

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer n.a.v. de
coronacrisis - opheffen beslissing 30 maart 2020 inzake
parkeerverbod Huwijnsbossen

Aanleiding en voorgeschiedenis
Op 30 maart 2020 werden we door Federale maatregelen verplicht om de niet-essentiële
verplaatsingen te beperken. We merkten echter dat in de Huwijnsbossen grote aantallen
recreatieve bezoekers met de wagen bleven toekomen. Er werd daarom een
parkeerverbod ingesteld voor de parking en de aanpalende straten.
Op 4 mei 2020 wordt een eerste kleine stap gezet in de exitstrategie, waardoor het
aangewezen is om het Besluit van de Burgemeester van 30 maart 2020 op te heffen,
gezien beperkte verplaatsingen met de wagen voor recreatie zijn toegestaan.
Juridische grond
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 gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989
en volgende, en op de artikelen 112 tot 114.
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.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het MB besluit van 24 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus covid-19 te beperken.
Het MB besluit van 30 april 2020 houdende dringende maatregelen om de vespreiging van
het coronavierus covid-19 te beperken.
De bekrachtiging door de Gemeenteraad van het besluit van de Burgemeester van 30
maart 2020 in zitting van 27 april 2020.
Besluit
Art.1. Met ingang van heden wordt het voorziene parkeerverbod langs beide zijden van de
weg op de Beverenstraat, vanaf het kruispunt met de Steenovenstraat tot aan de grens
met Roeselare en Hooglede, Op de Ridderstraat, de Gentweg, de Vliekaertstraat en de
parking van het openbaar domein Huwijnsbossen in de Beverenstraat, opgeheven.
Art.2. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge en aan de griffie van de politierechtbank te Brugge.
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