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Tijdelijk politiereglement - Bethaniënlei - ingang school OC Clara Fey - parkeerverbod -

cBS/2017/785

Juridisch kader
De wet van '16 maart '1968 betreffende de politie op het wegverkeer.
Het KB van 1 december'1975 houdende het algemeen reglement op de politie van hetwegverkeer.
Het MB van 11 oktober 1976 waarbijde minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoonvaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
Artikel 119 en '130bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Historiek
Op 21 maart 2017 werd een bespreking gevoerd met personeelsleden van OC Clara Fey, schepen van

mobiliteit en ambtenaar mobiliteit gemeente Brecht.
Eén van de problemen die aangehaald werden was dat personeelvan OC Clara Fey en ouders van
kinderen die daar naar school gaan parkeren in de bermen tegen de Bethaniënlei ter hoogte van ingang
zuid 2.

Motivatie
Door de geparkeerde voertuigen is de zichtbaarheid voor voertuigen die van de parking komen zeer
slecht.
Bijkomend heeft de gemeentelijke groendienst problemen om de bermen te onderhouden door de

voertuigen die de bermen kapot rijden.
Voorgesteld wordt om een tijdelijk parkeerverbod in te voeren voor 6 maanden. Deze maatregel zal na 6

maanden geevalueerd worden.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende

verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.

Besluit
Artikel 1

Vanaf 18 april 2017 toten met 17 oktober 2017 wordl parkeerverbod ingevoerd in de Bethanienleiaan
beide kanten van de rijbaan voor wat betreft 250m aan elke kant van in- en uitgang zuid 2.

Artikel 2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van

de verkeersborden E1 met onderborden Xa, Xb en Xc
Artikel 3

Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
Artikel 4
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot

coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordeni ng bestraft met politiestraffen.
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Artikel 5
Afschr¡tt van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier
van de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
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