uittreksel uit het register
van het college van burgemeester en schepenen
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College van burgemeester en schepenen
dinsdag 14 mei 2019

Vrije Tijd

-

Evenementen

- Memorial

Day Geremony: Politiereglement (28105120191

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

BEVOEGDHEID

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet
lokaal bestuur.
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potitie over het wesverkeer, secoördineerd 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;
Het ministerieel 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 28 mei 2019 wordt de Memorial Day Ceremony georganiseerd.
Er dienen hiervoor diverse verkeersmaatregelen genomen te worden

ADVIES
Advies van de politie van 24 april2O19
-> positief
BESLISSING

Artikel 1 . Parkeerreqelinq:
1.1. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in volgende
straten of pleinen of gedeeltes ervan:
o parking stedelijke begraafplaats in de Molenstraat.
1.2. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het
type E9 voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X), voorzien van de reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork is aangebracht en voorzien van een blauw onderbord
.PARKEERKAART'.
1

.3.

Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 28 mei 2019 van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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Artikel 2. Openbare orde :
Er dient eén vrije ruimte te blijven van ten minste TWEE meter breed voor de fietsers in
volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan:
parking stedelijke begraafplaats in de Molenstraat.
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Namens het college,
Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Luc Vandevelde
bu rgemeester-voorzitter

,

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 1 26 n ieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinni$, echt.
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