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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
dinsdag 24 november 2020

Aanweziqen:
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - Oostmalsebaan (gedeelte tussen Heihoefke en
huisnummer 4) - GBS/202012398

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
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 april2020 een tonnagebeperking van
5 ton opgelegd op de parking HoutstraaUDorpsstraat.
Vanaf toen staan er verschillende vrachtwagens en autobussen geparkeerd langs de straatkant
Oostmalsebaan thv betoncentrale Janssens.
Daardoor is de zichtbaarheid bij het uitrijden van vrachtwagens quasi nihil wat leidt tot gevaarlijke
situaties.

Motivatie
Om het in- en uitrijden veiliger te maken wordt voorgesteld om een parkeerverbod te plaatsen in de
Oostmalsebaan aan de pare kant vanaf het kruispunt met het Heihoefke tot aan huisnummer 4.
Er is een vrachtwagenparking aangelegd op het oude op- en afrittencomplex als alternatief voor het
stallen van vrachtwagens en autobussen voor de inwoners van Brecht.
Deze maatregel kan na enkele maanden geëvalueerd 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
Artikelí
Vanaf heden gedurende 6 maanden wordt parkeerverbod ingevoerd in de Oostmalsebaan aan de pare
kant van de rijbaan vanaf het kruispunt met het Heihoefke tot huisnummer 4.
Artikel2
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 1610311968 tot
coÓrdinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordeni ng bestraft met politiestraffen.
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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 Antwerpen, afdeling Antwerpen.
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get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur
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