
 
 
 

 

 

Parkeerverbodsborden 
 
Plaatsing  
Parkeerverbodsborden moet je zelf plaatsen, uiterlijk 24 uren voor de inname van het openbaar domein. 
 
Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je de nummerplaten van alle voertuigen die er op dat moment 
tussen de borden staan. Gelieve de genoteerde nummerplaten en gemaakte foto’s overmaken aan de politie per 
mail naar List.PZ.voorkempen.Wegenwerken.Brecht@police.belgium.eu (minstens 24u op voorhand). Ook als er 
geen wagens staan geparkeerd, moet je dit doorgeven. 
 
Zonder deze informatie kan de politie niet optreden als er toch voertuigen staan op het moment dat je de openbare 
ruimte nodig hebt. Staan er toch voertuigen geparkeerd op het moment dat het verbod geldig is, kan je de lokale 
politiezone Voorkempen verwittigen op 03 210 40 00. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de parkeerverbodsborden tijdens de hele looptijd van de 
vergunning op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust. 
 
Ontlenen en terugbrengen 
Parkeerverbodsborden kunnen ontleend worden bij de technische dienst. Eigen borden kunnen ook gebruikt 
worden indien ze voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de toelating.  
 
De parkeerverbodsborden moeten ten laatste de 5de werkdag na de vergunde innameperiode teruggebracht 
worden.  
 
Bij een verlenging van het parkeerverbod sta je als aanvrager zelf in voor het laten aanpassen van de 
onderborden door onze technische dienst. De onderborden mogen geenszins zelf worden aangepast.  
 
Borden kunnen afgehaald worden in het gemeentemagazijn, Van Pulstraat 15 te 2960 Brecht, Tel. 03 660 17 20 
(open elke werkdag 8.30–12.00 en 13.00-16.00, vrijdag 8.30-12.00)  

Gelieve rechts opzij door de blauwe poort te rijden (bord volgen magazijn,  afhalingen,  leveringen) en u links 
om de hoek bij poort 1 aan te melden bij het magazijn. 
 
Verlies of schade 
Tijdens de periode van gebruik van parkeerverbodsborden is de aanvrager volledig verantwoordelijk voor de 
ontleende voorwerpen. 
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging van de verkeersplaten moet men volgende procedure naleven: 
 

 Bij diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Een dubbel van het proces-verbaal 
van deze aangifte wordt zo vlug mogelijk bezorgd aan de gemeentewerf. 

 
 


