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Decreet Lokaal Bestuur.
Mail van Jan Herreman van 8 februari 2022 met de melding dat de wedstrijd
Winkel Sport tegen Rupel Boom doorgaat op vrijdag 11 februari om 20 uur in
plaats van zondag 13 februari en met de vraag om de verkeersmaatregelen
aan te passen naar vrijdag.
» Oorspronkelijke goedkeuring voor dit tijdelijk verkeersreglement van 6
september 2021.
» Beslissing van de gemeenteraad van 8 januari 2015 over het vaststellen van
de algemene politieverordening, in het bijzonder artikel 204.
» Naar aanleiding van het verplaatsen van de voetbalwedstrijd van zondag naar
vrijdagavond wordt het tijdelijks verkeersreglement van 13 februari 2022
aangepast naar vrijdag 11 februari 2022.
» Wegens de hoogdringendheid van dit punt kan een zitting van het college van
burgemeester en schepenen niet afgewacht worden.
» Oorspronkelijk advies van de politie van 17 augustus 2021.
De burgemeester beslist:
Artikel 1
Op vrijdag 11 februari 2022 van 18 uur tot en met 22 uur wordt in de
Vlasschaardlaan een parkeerverbod ingevoerd in volgende straatgedeelten:
- hoofdingang, vanaf de Kapelstraat tot aan de woning met nummer 26 langs
de pare zijde;
- eerste straat rechts, langs de kant van de woningen nummer 4 tot aan
woning nummer 8;
- tweede straat rechts, langs de zijde van de woning nummer 26 tot aan
woning nummer 32;
- eerste straat links, langs de zijde van de woning nummer 3 tot aan woning
nummer 23;
- tweede straat links, langs de zijde van de woning nummer 47 tot aan woning
nummer 67.
Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met onderbord zoals
bedoeld in artikel 70.2.2.1° a, b en d van het Koninklijk Besluit van 1 december
1975.
Artikel 2
Op vrijdag 11 februari 2022 van 18 uur tot en met 22 uur wordt in de
Terschuerenlaan parkeerverbod ingevoerd in volgende straatgedeelten:
- vanaf de Nieuwestraat tot aan woning nummer 24, langs de pare zijde;
- hoofdingang, tussen de eerste en tweede straat rechts;
- vanaf de woning met nummer 34 tot aan woning nummer 42.
Dit verbod wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 met onderbord zoals
bedoeld in artikel 70.2.2.1° a, b en d van het koninklijk besluit van 1 december
1975.
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Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing laten bekrachtigen in de eerstvolgende zitting
van het college van burgemeester en schepenen.
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie plaatsen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst vrije tijd: 1;
» politiezone Grnesleie: 1;
» aanvrager: 1.
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