
TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT – Recht door Brecht – vrijdag 24 juni 2022 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om : 

 
Gemeenteplaats 

- Parkeren en stilstaan voertuigen verboden: 

o Van 14.00 uur tot 01.00 uur op de ganse Gemeenteplaats. 
o Van 13.00 uur tot 01.00 uur vanaf het postkantoor tot voorbij UNIQ (aan beide kanten).   
o Van 08.00 uur tot 01.00 uur tussen huisnummer 9 en het oude gemeentehuis.  

- Alle verkeer van voertuigen verboden: 

o Van 15.00 uur tot 01.00 uur op de ganse Gemeenteplaats.  
o Van 09.00 uur tot 01.00 uur tussen huisnummer 9 en het Schoolplein. 

 
Schoolplein 

- Alle verkeer van voertuigen verboden: 

o Van 17.30 uur tot 21.00 uur. 
 
Parking Gemeentehuis 

- Parkeren en stilstaan voertuigen verboden: 

o Van 16.00 uur tot  21.30 uur vanaf het gedeelte vanaf het GC tot de ingang gemeentehuis. 
- Alle verkeer van voertuigen verboden: 

o Van 17.30 uur tot 21.30 uur op de ganse parking. 
 
Parking Voetbal K Brecht SK (Ambachtslaan) 

- Parkeren en stilstaan voertuigen verboden & alle verkeer van voertuigen verboden: 

o Van 17.30 uur tot 22.00 uur op de ganse parking van de voetbal.  
 
Mudaeusstraat en Hendrik Schoofsstraat 

- Alle verkeer van voertuigen verboden: 

o Van 17.30 uur tot 21.30 uur  
 

Alle andere straten 
- Deze worden niet afgesloten voor verkeer van voertuigen. Maar hou er alvast wel rekening mee dat er doorlopend veel 

wandelaars en lopers zullen passeren op de straten die op het parcours gelegen zijn en dit vanaf 18.00 uur tot circa 
21.30 uur. Er zal er zo veel mogelijk over voetpaden en aan de zijkant van de baan gelopen worden. Op de 
oversteekplaatsen zijn signaalgevers voorzien die het verkeer (tijdelijk) kunnen tegen houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie 
Voor verdere praktische informatie verwijzen we u door naar de gemeentelijke website www.brecht.be/rechtdoorbrecht. Indien u nog 
vragen of opmerkingen heeft, kan u de organisatie tijdens de kantooruren bereiken op 03 203 22 22 of via sportdienst@brecht.be .  

http://www.brecht.be/rechtdoorbrecht
mailto:sportdienst@brecht.be

