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Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
gemeenteweg: Ieper Centrum - Reglement "betalend parkeren" en
zonereglement "beperkte parkeertijd (blauwe zone)"

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in bijzonder artikel 43§2,2°
- beslissing van de gemeenteraad van 4 februari 2013, goedkeuring bevoegdheidsoverdracht aan het
College van Burgemeester en Schepenen inzake de Gemeentelijke aanvullende reglementen op de
politie over het wegverkeer
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- het ministerieel besluit 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
- omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Feiten, context en informatie
Het betreft een gemeenteweg.
Het is noodzakelijk de nodige maatregelen te treffen om een vlot verloop van het verkeer te
verzekeren. Er bestaat aanleiding besluit van 18 augustus 2014 te herzien.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Artikel 1 :
Alle bepalingen van ons besluit van 18 augustus 2014 “zonereglement betalend
parkeren” en de bepalingen van de besluiten van de individuele straten van Ieper centrum die
betrekking hebben op het betalend parkeren en de beperkte parkeertijd (blauwe zone) worden
opgeheven en vervangen door onderstaande bepalingen.
Artikel 2 :
De grenzen van de “zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) maximum 3 uur,
uitgezonderd bewoners Ieper Centrum”, behoudens andere plaatselijke bepalingen, o.a. inzake
betalend parkeren (zie artikel 3 hieronder) worden als volgt vastgesteld :
- Rijselseweg vanaf Rijselsepoort
- Leopold III-laan aan Poternebrug
- Zijstraten van Hoornwerk (Vaubanstraat, Bloemenstraat)
- Gildenstraat t.h.v. het kruispunt Frenchlaan
- Frenchlaan (Gewestweg N8) vanaf het kruispunt Bascule

-

Kiplinglaan vanaf het kruispunt met Basculestraat
Lange Torhoutstraat vanaf het kruispunt met Hoge Wieltjesgracht
Diksmuidestraat vanaf het kruispunt met Hoge Wieltjesgracht
Slachthuisstraat vanaf huisnummer 50
Veemarkt vanaf het kruispunt met Slachthuisstraat
Surmont de Volsberghestraat vanaf het kruispunt met het Minneplein
Minneplein ter hoogte van het kruispunt met Elverdingestraat
Haiglaan ter hoogte van het kruispunt met Oude Vaartstraat
Waterkasteelstraat ter hoogte van het kruispunt met Oude Vaartstraat
Capronstraat ter hoogte van het kruispunt met Oude Vaartstraat
Colaertplein ter hoogte van het kruispunt met Stationsstraat
Eiland ter hoogte van het kruispunt met Oudstrijderslaan
Masscheleinlaan ter hoogte van kruispunt met Diksmuidestraat
Masscheleinlaan ter hoogte van kruispunt met Minneplein
Masscheleinlaan ter hoogte van kruispunt met Slachthuisstraat (garageweg)
Nijverheidstraat ter hoogte van kruispunt met Weverijstraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met borden E9a met afbeelding van de parkeerschijf en
tijdsaanduiding max.3 uur uitgezonderd bewoners overeenkomstig artikel 27.1 en 27.2 met zonale
geldigheid overeenkomstig art.65.5 van het KB van 1/12/1975.
Artikel 3 :
Het betalend parkeren “Ieper Centrum”, waarvan de parkeertijd en de
gebruiksmodaliteiten ter plaatse worden aangegeven op de parkeerautomaten, wordt ingevoerd in
volgende straten en wordt ter kennis gebracht met borden E9a met onderbord “betalend parkeren max
3 uur uitgezonderd bewoners” overeenkomstig artikel 27.3. :
* Diksmuidestraat : tussen de Slachthuisstraat en de Grote Markt
* Grote Markt
* Korte Torhoutstraat
* Kauwekijnstraat
* Menenstraat
* Bollingstraat
* Sint-Jacobsstraat : vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Sint-Jacobsnieuwweg
* Gevangenisstraat
* D’Hondtstraat : vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Merghelynckstraat/ SintJacobsnieuwweg
* Sint-Jacobsnieuwweg
* Merghelynckstraat
* Rijselstraat : vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt Sint-Pieterskerkhof
* Burchtstraat
* Boomgaardstraat
* Kiekenmarkt
* Neermarkt
* Coomansstraat
* Vandenpeereboomplein
* Kloosterpoort : tussen Vandepeereboomplein en Janseniusstraat
* Boterstraat
* Tempelstraat
* Stationsstraat
* Vooruitgangstraat
* Colaertplein : tussen de Vooruitgangstraat en Stationsstraat
* Esplanade : eerste 2 rijen van de parking
* Ondergrondse parking Polenlaan
Artikel 4 :
Het betalend parkeren waarvan de parkeertijd en de gebruiksmodaliteiten ter plaatse
worden aangegeven op de parkeerautomaten, wordt ingevoerd in volgende straten en wordt ter kennis
gebracht met borden E9a met onderbord “betalend parkeren max 1 uur uitgezonderd bewoners”
overeenkomstig artikel 27.3. :
* Capronstraat

Artikel 5 :
Het betalend parkeren “Ieper Centrum”, uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's,
auto's voor dubbelgebruik en minibussen, en waarvan de parkeertijd en de gebruiksmodaliteiten ter
plaatse worden aangegeven op de parkeerautomaten, wordt ingevoerd in volgende straten en wordt
ter kennis gebracht met borden E9b met onderbord “betalend parkeren max 3 uur uitgezonderd
bewoners” overeenkomstig artikel 27.3. :
* Janseniusstraat : aan beide kanten van de Sint-Maartenskathedraal
Artikel 6 :
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
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