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Vrije Tijd

- evenementen -

nieuwjaarsreceptie voor bewoners op 5 januari 2019

'

politiereglement

Aanwezig
Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura Calsyn, Danny
Smessaert, Meike Van Grem bergen
Añarezigen

BEVOEGDHEID
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur 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 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer:

Heiministerieel besluit dd. 11 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
Op zaterdag 5 januari 2019 wordt de Nieuwjaarsreceptie voor bewoners georganiseerd.
Er dienen hlervoor maatregelen genomen om het parkeren in de betrokken straten in goede banen
te leiden.

ADVIES
Advies van de politie van 3 januari 2019
BESLISSING
Artikel 1. Parkeerverbod :
1l Jlet is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:

r
.
o

Ceremonieplein
Kerkplein, vanaf huisnummer 5 tot aan Markt 36
Bijkomend stilstaan- en parkeerverbod op de laatste 3 parkeerplaatsen aan zowel de linkeralã rechterkant van het Marktplein gelegen naast het ceremonieplein, door middel van het
plaatsen van een verbodsbord E3 op de kop van elke individuele parkeerplaats (6

verbodsborden E3).
1.2. Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van

het type E3 op het Kerkplein voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en op elke locatie
voorzien van de reglementaire onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht.
1.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 5 januari 2019 vanaf 08.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel2. Omleidino

Z¡.

:

Oe toegañg tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle verkeer:
Kerkplein, vanaf huisnummer 5 tot aan Markt 36

.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

CENTRUMSTAD

2.2..Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van nadars en verkeersborden
van het type C3 en D1.
2.3. Deze maatregel is van toepassing op zaterdag 5 januari 2019 vanaf 08.00 uur tot 15.00 uur.
Namens het college,
Luc Vandevelde
bu rgem eester-voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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