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Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen 

dinsdag 7 september 2021 
 
Aanwezigen: 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Eline Peeters, Tweede schepen 

 
Tijdelijk politiereglement - Ringlaan/Ambachtslaan t.h.v. Meubleta - Parkeren toegelaten - 
CBS/2021/1955 
 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te 
verbeteren. 
Actieplan: AP000004 - Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor 
alle vervoersmodi. 
Actie: A000011 - Dagelijkse werking mobiliteit. 

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 parkeertijd. 
Het gebruik van de parkeerschijf werd er verplicht vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 
18.00 uur. De maximum parkeerduur bedraagt 4 uur. 

Motivatie 
Sedert de invoering van de blauwe zone in de industriezone De Ring kan de eigenaar en de 
medewerkers van meubelzaak Meubleta niet meer langdurig parkeren. Gezien de parking in het verleden 
ook gedeeltelijk op terrein van Meubleta werd ingericht wordt voorgesteld tegemoet te komen aan deze 
situatie door het plaatsen van P-borden dewelke het toelaten langdurig te parkeren in de blauwe zone. 

 6 parkeerplaatsen te Ringlaan zullen worden ingericht door middel van verkeersborden E9b. 

 1 parkeerplaats te Ambachtslaan wordt ingericht d.m.v. verkeersbord E9a met onderbord 
(opschrift van de nummerplaat). 

 Zie plan in bijlage. 
Deze maatregel zal 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 
Artikel 1 
Op 6 parkeerplaatsen gelegen te Ringlaan - voor meubelzaak Meubleta - en op 1 parkeerplaats gelegen 
te Ambachtslaan wordt langdurig parkeren toegelaten.  
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Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van 
zonale verkeerstekens E9b en E9a (zoals bedoeld in art.70.2.1 van het KB 1/12/1975). 
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 
verordening bestraft met politiestraffen. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de Hoofdgriffier van de 
Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen 
 
 
get. Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 
 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
Annemie Marnef 
Algemeen Directeur 
 

 
 
 

get. Sven Deckers 
Burgemeester 

 
 
 
 
 
 

Sven Deckers 
Burgemeester 

 


