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college van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 december 2021

Projecten Openbaar Domein

4 2021_CBS_01620 Vaststelling aanvullend verkeersreglement inzake 
parkeerplaats voor autobussen in de 
Iepersestraat 243-251 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Michèle 
Hostekint; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Henk Kindt; 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
Onze Jeugd is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 voor 
leerlingen type 3 en 9. De schoolbussen reden voorheen op het private schooldomein via 
de schoolpoort. Op een korte tijdsspanne is het leerlingaantal aanzienlijk toegenomen. 
De bussen zijn hierdoor noodzakelijk groter geworden in omvang en kunnen bijgevolg 
niet langer door de schoolpoort rijden die gekenmerkt wordt door een beperkte 
doorrijbreedte. Het betreft de enige beschikbare toegang tot de school.
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Wanneer de schoolbussen aangewezen zijn om op het openbaar domein te parkeren, 
hebben deze door gebrek aan parkeerruimte niet steeds de mogelijkheid om de 
leerlingen ’s morgens op een veilige manier af te zetten en na schooltijd op te halen. 

Door Onze Jeugd wordt de vraag gesteld om een voorbehouden parkeerstrook voor de 
schoolbussen op het openbaar domein te realiseren gedurende specifieke tijdstippen, wat 
de situatie aan de schoolpoort in de Iepersestraat veel veiliger zou maken. De betrokken 
buren van de school stemmen in met deze voorbehouden parkeerplaatsen. 

Hiervoor moet een aanvullend verkeersreglement worden vastgesteld. Dit reglement 
heeft betrekking op een gemeenteweg.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om het aanvullend 
verkeersreglement vast te stellen.

Besluit
Artikel 1
In de Iepersestraat, ter hoogte van de huisnummer 243, geldt: 

- het parkeren is voorbehouden voor autocars; 
- het parkeren is voorbehouden tijdens de volgende periode: op schooldagen van 8.15 
uur tot 8.45 uur en van 15.40 uur tot 16.10 uur; op woensdag van 11.45 uur tot 12.15 
uur; 
- de parkeerreglementering geldt over een afstand van 10 meter. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9d;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type V; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type Xc. 

Artikel 2
In de Iepersestraat, ter hoogte van de huisnummer 251, geldt: 

- het parkeren is voorbehouden voor autocars; 
- het parkeren is voorbehouden tijdens de volgende periode: op schooldagen van 8.15 
uur tot 8.45 uur en van 15.40 uur tot 16.10 uur; op woensdag van 11.45 uur tot 12.15 
uur; 
- de parkeerreglementering geldt over een afstand van 20 meter. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9d;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type V; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type Xc. 

Artikel 3
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.
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Aldus gedaan in zitting van 13 december 2021

Namens het college van burgemeester en schepenen

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


