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Aanwezig :

Youro Casier, burgemeester;
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Sonny Ghesquiere, schepenen;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :
_________________________________________________________________________________
Agendapunt: Aanvullend verkeersreglement Blauwe Zone Wervik - goedkeuring.

Wetten en reglementen
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 juni 2009 waarbij de gemeenteraad haar bevoegdheid
voor de goedkeuring van aanvullende verkeersreglementen delegeert aan het college van
burgemeester en schepenen.
Overwegende dat het gewest- en gemeentewegen betreft

Verwijzingsdocumenten
Gelet op de bespreking en goedkeuring van deze uitbreiding van de bestaande blauwe zone Wervik
door het cbs dd. 23/11/2020.
Aanleiding en doel
Op 1/1/2021 start de stad Wervik een samenwerking met Parko voor de handhaving van de blauwe
zone. Op basis van een rondgang werd aanbevolen om de huidige blauwe zone op een 2-tal plaatsen
uit te breiden zodat de blauwe zone grenst tot tegen de gratis centrumparkings. Zo is de blauwe zone
duidelijker en transparanter afgebakend.
BESLUIT :
Artikel 1:
Dit aanvullend reglement vervangt integraal het vorige aanvullend reglement blauwe zone Wervik.
Artikel 2:
De blauwe zone Wervik wordt als volgt afgebakend:

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de
schijf voorgeschreven van 9u tot 18u op de werkdagen (uitgezonderd zon- en feestdagen) en voor
een maximumduur van 2 uren.

De buitengrenzen van de blauwe zone Wervik worden als volgt afgebakend:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kruispunt Duivenstraat met de Speldenstraat
Kruispunt Magdalenastraat met de Donkerstraat
Kruispunt Sint-Medardusstraat met de Magdalenastraat
Kruispunt Pastorijstraat met Vrijdagmarkt
Kruispunt Brugstraat (grensovergang met Frankrijk) met de Leiestraat
Kruispunt Speiestraat met de Grauwe Zusterstraat
Kruispunt Speiestraat met de Keizerstraat
Kruispunt Vlamingenstraat met de Sint-Franciscusstraat
Kruispunt Grauwe Zusterstraat met de Molenstraat
Kruispunt Gasstraat met de Molenstraat
Kruispunt Gasstraat met de Duivenstraat
Kruispunt Stationsstraat met de Molenstraat

Artikel 3:
Deze reglementering zal aangeduid worden door het aanbrengen van zonale verkeerborden E9a
(begin- en eindborden).
Artikel 4:
Onderhavig besluit zal voor kennisgeving en goedkeuring worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse
Overheid.
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