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Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - berm antitankkanaal (Goudvinklaan het gedeelte
tussen De Gauw en Zandstraat en langsheen de Vestlaan) - CBS/202í1045
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
Sinds de weg- en rioleringswerken in de straten over het anti tankkanaal is de mogelijkheid ontstaan om
te parkeren op de bermen langsheen het antitankkanaal.
We merken op en krijgen klachten van bewoners dat er hoe langer hoe meer voertuigen parkeren op de
bermen.

Motivatie
Omwitte van de natuurwaarde is het niet aangewezen om geparkeerde voertuigen toe te laten op de
bermen. Ondertussen staan er zelfs autobusjes en lichte vrachtauto's geparkeerd waardoor de groene
bermen omgevormd werden tot slijk.
Uit navraag bij VMM blijkt dat zij geen maatregelen treffen en vinden het positief dat gemeente Brecht
hier een parkeerverbod wil instellen.
Deze maatregel kan na enkele maanden geêvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door passende
verkeerstekens welke zullen geplaatst worden door de gemeentelijke diensten.

Besluit
Artikel í
Vanaf heden gedurende 6 maanden wordt parkeerverbod ingevoerd op de bermen naast het anti
tankkanaal voor wat betreft het gedeelte in de Goudvinklaan tussen De Gauw en Zandstraat en in de
Vestlaan.

AÉikel2
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van

verkeersborden E1.

Artikel3
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bijartikel29 van het KB van 16.03.1968 tot
coërdinatie van de wetten betretfende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordening bestraft met politiestratfen.

wwwbrecht.be
1

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. O3 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. 03 33O 11 20

AÉikel4
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 Antwerpèn, afdeling Antwerpe'n.
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