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Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen
Zitting van 15 juni 2020
Aanwezig
: Rik Frans (burgemeester), Ludo Reyntjens (schepen), Veerle Nonneman
(schepen), Sarah Demartelaere (schepen), Herman Jongenelen (schepen),
Sandra Denis (algemeen directeur)
Verontschuldigd : Liesbeth Bardyn (schepen)

___________________________________________________________________________

Volgnummer: 01.11
Tijdelijke politieverordening voor de verkeersmaatregelen in de Brouwersstraat vanaf 1 juli 2020
tot 30 juni 2021.
Mobiliteit - N. De Cuyper
S. Demartelaere
Samenvatting
Goedkeuring van de tijdelijke politieverordening voor de verkeersmaatregelen in de Brouwersstraat
vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.
Feiten en doelstelling
Voorstel om tijdens de werken op de N111 extra tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen in de
Brouwersstraat, vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
Hierdoor wordt de Brouwersstraat rustiger en zal ook de zwakke weggebruiker meer ruimte krijgen.
Financiële weerslag
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Toepasselijke regelgeving
- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40
- De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
- Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
- Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, betreffende de bepalingen van de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
Communicatie
De dienst adviseert de communicatie als volgt:
• I ter e o
u i atie: Ee uittreksel a het esluit ordt aa de betrokken dienst secretariaat
en magazijn, via het verslag van het college van burgemeester en schepenen, doorgegeven.
• Exter e o
u i atie: Ee uittreksel a het esluit ordt ia ail aa de etrokke die st

politiezone Noord doorgegeven.

Besluit
Art. 1
Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 wordt de Brouwersstraat ter hoogte van de N111 afgesloten
voor alle verkeer. Deze maatregel geldt niet voor fietsers en bromfietsen klasse A.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van borden C3, C31 en
onderbord M3. F45-borden zullen geplaatst worden in het Begijnhof ter hoogte van de Kleine
Molenweg (N114) en in de Brouwersstraat ter hoogte van het Kerkplein.
Hierdoor wordt alle vaste bebording die betrekking heeft op de huidige enkele richting in de
Brouwersstraat tussen het Begijnhof en de Dorpsstraat (N111) afgedekt.
Art. 2
De vaststellingen ten gevolge van overtredingen van de bovenstaande artikels worden bestraft
conform de strafbepalingen van de gecoördineerde wetten op het wegverkeer en de wegcode.
Art. 3
Afschrift van huidig besluit zal worden toegezonden aan mevrouw Provinciegouverneur te Antwerpen
en aan de HH. Griffiers van de Rechtbank 1ste Aanleg en de Politierechtbank te Antwerpen en aan de
Zonechef van de Politiezone Noord.
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Rik Frans.
Burgemeester-Voorzitter.

