CENTRUMS

Tiideliik politiereslement op het verkeer en op het qebruik van de
openbare weg naar aanleiding van de plechtiqheid op de stedeliike
beqraafplaats op dinsdaq 30 mei20l7.
Besluit van de burqemeester.

De burgemeester
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd.
van het wegverkeer;

I december

1975 houdende het algemeen reglement op de politie

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoonrvaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 dd. 3 april 2009;

Overwegende dat er een plechtigheid georganiseerd wordt op de stedelijke begraafplaats in Eeklo op
dinsdag 30 mei2017;
Ovenivegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;
Gelet op het advies van de politie dd.22 mei 2017;

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen pas
doorgaat op 30 mei 2017;
BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de plechtigheid op de stedelijke
begraafplaats op dinsdag 30 mei2017:

Artikel 1 - Parkeerverbod
1.1 Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart op de parking
van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat.
1.2 Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door gebruik te maken van verkeersborden van het type

E9, voorzien van begin-, herhalings- en eindpijlen (type X) en voorzien van de blauwe

1.3

onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van een
blauw onderbord'PARKEERKAART'.
Deze maatregel is van toepassing op dinsdag 30 mei 2017 van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 2 - Openbare orde
Er dient een vrije ruimte te blijven van ten minste TWEE meter breed voor fietsers op de parking
van de stedelijke begraafplaats in de Molenstraat.

2.1

Artikel3
Dit besluit wordt, ter bekrachtiging, voorgelegd aan het college van

en schepenen op 30

mei2017.
Eeklo, 24 mei2017

Koen Loete
burgem

