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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
dinsdag 12ianuari2021

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 - Ringlaan - Ambachtslaan - lndustrielaan - parking naast voetbal en
parking naast sporthal - CBS/20211046

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
NMBS heeft de stationsparking vanaf 5 oktober 2020 betalend gemaakt. Omdat automobilisten als
alternatief kunnen parkeren in de industriezone De Ring werd besloten in het college van burgemeester
en schepenen in zitting van 22 september 2020 om daar een zone met beperkte parkeert'ljd in te voeren
van maandag tot en met zaterdag.

Motivatie
De nieuwe gebruiksovereenkomst tussen NMBS en gemeente Brecht betreffende de betalende
autoparking, goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 december 2020 vermeld dat 's avonds en in het
weekend de parking gratis ter beschikking gesteld wordt van de gebruikers. Hierdoor is er geen
meerwaarde om in industriezone De Ring op zaterdag beperkt parkeren in te voeren.
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

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen getroffen in zitting van22 september 2020
wordt ingetrokken.
Artikel2
Vanaf heden voor een proefperiode van 6 maanden wordt een zone met beperkte parkeertijd ingesteld in
de:
- Ringlaan
- Ambachtslaan
- lndustrielaan
- parking naast voetbal
- parking sporthal
Het gebruik van de parkeerschijf wordt er verplicht vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en
18.00 uur. De maximum parkeerduur bedraagt4 uur.
Artikel3
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van
zonale verkeerstekens E9a (zoals bedoeld in art.65.5 van het KB 111211975) aangevuld met de
parkeerschijf plus onderborden met de tekst'van maandag tot en met vrijdag - maximum 4 uur'.
Artikel4
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
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AÉikel5
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bijartikel2g van het KB van 16.03.196g tot
coórdinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze
verordeni ng bestraft met politiestratfen.
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