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college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 januari 2022

Projecten Openbaar Domein

11 2022_CBS_00054 Opheffing aanvullend verkeersreglement inzake 
het opheffen van het instellen van 
voorrangskruispunten in de Moorseelsesteenweg, 
tussen huisnummers 169 en 179C - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Michèle 
Hostekint; de heer José Debels; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Mieke Vanbrussel; 
de heer Francis Debruyne; de heer Matthijs Samyn; de heer Bart Wenes; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Delegatiebeslissing gemeenteraad d.d. 23.09.2019 inzake vaststelling aanvullende 
verkeersreglementen

Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 
1968 . 

Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse Overheid betreffende de 
gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer.

Bijlagen
1. AR Moorseelsesteenweg 09112020

Context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen keurde, in zitting van 9 november 2020 
(2020_CBS_01349), het aanvullend verkeersreglement goed inzake het instellen van 
voorrangskruispunten in de Moorseelsesteenweg, tussen de nummers 169 en 179C.
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De wegenis in deze verkaveling wordt niet beschouwd als een openbare weg in de zin 
van het verkeersreglement.

Voormeld aanvullend verkeersreglement wordt bijgevolg opgeheven.

Besluit
Artikel 1
Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven: aanvullend verkeersreglement inzake 
het instellen van voorrangskruispunten in de Moorseelsesteenweg, tussen de nummers 
169 en 179C, goedgekeurd in zitting van 9 november 2020 (2020_CBS_01349).

Artikel 2
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan 
de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de 
Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Aldus gedaan in zitting van 17 januari 2022
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Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


