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Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen
Zitting van 10 augustus 2020
Aanwezig

:

Verontschuldigd

:

Rik Frans (burgemeester), Ludo Reyntjens (schepen), Veerle Nonneman
(schepen), Sarah Demartelaere (schepen), Herman Jongenelen (schepen),
Sandra Denis (algemeen directeur)
Liesbeth Bardyn (schepen)

___________________________________________________________________________

Volgnummer: 01.36
Tijdelijke politieverordening betreffende de organisatie van een sportkamp van 17 augustus 2020
t.e.m. 21 augustus 2020 en van maandag 24 augustus 2020 t.e.m. 28 augustus 2020.
Mobiliteit - N. De Cuyper
S. Demartelaere
Samenvatting
Goedkeuring van de tijdelijke politieverordening betreffende de organisatie van een sportkamp van
17 augustus 2020 t.e.m. 21 augustus 2020 en van 24 augustus 2020 t.e.m. 28 augustus 2020.
Feiten en doelstelling
Van maandag 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020 en van maandag 24 augustus
2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 vinden de sportkampen te Stabroek plaats. Hiervoor is het
vereist om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen op de parking van de Moorland om de
verkeersdoorstroming vlot te houden.
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:
 Interne communicatie: Een uittreksel van het besluit wordt aan de betrokken dienst
secretariaat en magazijn, via het verslag van het college van burgemeester en schepenen,
doorgegeven.
 Externe communicatie: Een uittreksel van het besluit wordt via mail aan de betrokken dienst
politiezone Noord doorgegeven.

Besluit
Art. 1
Van maandag 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020 en van maandag 24 augustus
2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020, telkens van 8u tem 17u wordt stilstaan- en parkeerverbod
ingevoerd op de parking van de Moorland – 2 parkeerstroken naast de voetbalterreinen.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van borden E3 voorzien
va de o derborde GXa, GXb e GXd e o derbord va
/ /
t.e. . / /
tusse u e
17u en van 24/08/2020 t.e.m. 28/08/2020 tusse u e
u.
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.

Namens het schepencollege,
Voor eensluidend uittreksel,
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Sandra Denis.
Algemeen Directeur.
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Rik Frans.
Burgemeester-Voorzitter.

