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college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 30 november 2020

Staf & Experten

10 2020_CBS_01460 Vaststelling aanvullend verkeersreglement inzake 
verkeersmaatregelen op de N36 te Roeselare - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Michèle Hostekint; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer 
Henk Kindt; de heer Tom Vandenkendelaere; 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.

Context en argumentatie
Om de verkeersveiligheid op de N36 op het wegvak tussen de Moorseelsesteenweg en de 
Oekensestraat te verhogen, worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. 
Bijkomende maatregelen dringen zich op naar aanleiding van enkele ongevallen met 
fietsers t.h.v. het kruispunt met de Koestraat en i.f.v. de KMO-ontwikkeling ten noorden 
van de N36 met ontsluiting via het kruispunt van de N36 met de Koestraat. 
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De beslissing voor deze maatregelen werd genomen op de provinciale commissie 
verkeersveiligheid van 14 oktober 2020.

Dit reglement heeft betrekking op gewestwegen.

Besluit
Artikel 1
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor de N36 te Roeselare van 
16 december 2016 wordt opgeheven.

Artikel 2
Op de gewestweg N36 van het kruispunt met de R32 en N32 tot het kruispunt met de 
Moorseelsesteenweg geldt een maximum toegelaten snelheid van 90 km/u.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43 met de vermelding 
’90’.

Artikel 3
Op de gewestweg N36 van het kruispunt met de Moorseelsesteenweg tot het kruispunt 
met de Oekensestraat geldt een maximum toegelaten snelheid van 70 km/u.

De maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43 met de vermelding 
‘70’.

Artikel 4
Op de gewestweg N36 van het kruispunt met de Moorseelsesteenweg tot het kruispunt 
met de Oekensestraat geldt in beide richtingen een verbod voor bestuurders van 
voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale 
toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer 
dan twee wielen links in te halen.

De maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden C39.

Artikel 5
Op de gewestweg N36 van het kruispunt met de Moorseelsesteenweg tot het kruispunt 
met de Koestraat, langs de zuidelijke kant van de weg, wordt een dubbelrichtingsfietspad 
gescheiden van de rijbaan.

De maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden D7.

Artikel 6
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Op de gewestweg N36 van het kruispunt met de Koestraat tot het kruispunt met de 
Oekensestraat, langs de noordelijke kant van de weg, wordt een dubbelrichtingsfietspad 
gescheiden van de rijbaan.

De maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden D7.

Artikel 7
De aanvullende reglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidig 
reglement worden opgeheven.

Artikel 8
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter goedkeuring 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 30 november 2020
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