Besluit van de burgemeester van de stad Eeklo
CENIRUMSTAD

I

oktober 2018

Vrije tijd- Evenementen - tijdelijk politiereglement op het verkeer en het gebruik van
de openbare weg naar aanleiding van de Winterkermis dat doorgaat van vrijdag l9
oktober 2018 tot zondag 21 oktober 2018
BEVOEGDHEID
De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 57 van het gemeentedecreet en op grond van

artikel 130bis van de gemeentewet;

JURIDISCH KADER
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
16 maart 1968;

Het koninklijk besluit van
het wegverkeer;

I

december 1975 houdende het älgemeen reglement op de politie van

Het ministerieel besluit dd. 1 1 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
De ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

MOTIVERING
Van vrijdag 19 oktober 2018 tot zondag 21 oktober 2018 wordt de Winterkermis georganiseerd.
Er dienen hiervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen
te leiden.

ADVIES
Advies van de politie van 2 oktober 2018

FINAN CIELE VERANTWOORDING

I
BESLISSING
Artikel 1. Parkeerverbod :
1.1. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan

o

Marktplein

1 .2. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 18 oktober 2018 vanaf 13.00 uur tot
maandag 22 oktober 2018 tot 10.00 uur.

1.3. Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan
Markt, tussen huisnummer 2 en huisnummer 10

.
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w

1 .4. Deze maatregel is van toepassing op donderdag 1 8 oktober 2018 vanaf 13.00 uur tot 19.00
uur

1.5. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van
het type E3 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de
reglementaire onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.

Artikel2. Omleidinq

:

2.1. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:
. marktplein
2.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden
van het type C3.
2.3. Deze maatregel is van toepassing vanaf donderdag 18 oktober 2018 vanaf 13.00 uur tot
maandag 22 oktober 2018 tot 10.00 uur.
Artikel 3. Openbare orde:
3.1. De technische dienst zal instaan voor de opnet van het marktplein op maandag 22 oktober
2018 vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur.
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