cluster infrastructuur
mobiliteit

NDC 520.15

Verkeersreglement
Velodroomstraat
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2020-02-20
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2020-03-03

Artikel 1.
In de Velodroomstraat wordt het verkeer voor de
weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en
zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2.
§ 1. In de Velodroomstraat is het verboden te
parkeren langs de kant van de pare huisnummers
over een lengte van 25 meter ter hoogte van de
woning met huisnummer 104 tot het kruispunt
met de Cathembaan.
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door
middel van een gele onderbroken streep op de
werkelijk rand van de trottoirband.
Artikel 3.
§ 1. In de Velodroomstraat (wegvak SintGabriëlstraat/Cathembaan) wordt langs de zijde
van de straat met onpare huisnummers een parkeerzone aangelegd, bestaande uit twaalf parkeervakken.
§ 2. In de Velodroomstraat wordt het parkeren
toegelaten deels op de rijbaan en deels op het
trottoir tussen de woningen met huisnummers 95
en 97.

§ 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door
het aanbrengen van witte markeringen op het
wegdek en voetpad die de plaatsen afbakenen
waar de voertuigen moeten staan.
Artikel 4.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald.
Artikel 5.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke webtoepassing.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de
vermelde verkeerstekens.
Artikel 6.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit
besluit zal samen met het bijbehorende plan worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit
en Openbare Werken, Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor
kennisgeving;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, voor kennisgeving;
3° de griffie van de politierechtbank van Halle,
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voor kennisgeving;
4° de politiezone TARL, voor kennisgeving.
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