GEMEENTE BRECHT

PROVINCIE ANTWERPEN
Uittreksel uit de besluiten van de burgemeester van
10 mei 2022

Besluit burgemeester - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT bij hoogdringendheid Sportveldlaan –
opheffen parkeerverbod op 12 mei 2022
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 het wegverkeer.
Het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald.
Artikelen 119 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet

Historiek
Op 12 mei 2022 speelt voetbalclub FC Sint-Job een thuiswedstrijd. Het geplande golftornooi neemt de
volledige parking in en voor de kermis wordt een parkeerverbod ingesteld in de Sportveldlaan.

Motivatie
In de Sportveldlaan werd aan beide kanten van de rijbaan een parkeerverbod ingevoerd voor het oprijden
van de perswagens voor het golftornooi.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de organisatie.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Sven Deckers beslist bij hoogdringendheid om op donderdag 12 mei 2022 vanaf 16.00 uur
tot 23.00 uur het parkeerverbod in de Sportveldlaan aan de kant van de onpare huisnummers op te
heffen.
Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het eerstvolgende college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 2
Burgemeester Sven Deckers machtigt de organisatie om de signalisatie met betrekking tot het
parkeerverbod af te dekken.
Artikel 3
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968
tot coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordening bestraft met politiestraffen.
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Artikel 4
Afschrift 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.

Sven Deckers
Burgemeester
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