CENTRUMSTAD

Tiideliik politiereqlement op het verkeer en op het qebruik van de
openbare weo naar aanleiding van de parkeervriie markt tussen 23 iuni
en zondaq 2 september 2018
Besluit van de burgemeester.

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. l6 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
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 de parkeervrije markt zal plaatsvinden te Eeklo tussen 23 juni 2018 en zondag2
september 2018;
Overwegende dat de nodige parkeer- en verkeersmaatregelen dienen genomen te worden;
Gelet op het bijkomend advies van de politie dd.26 april20l8;

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen pas
doorgaat op B mei 2018;
BESLUIT:

Volgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van de parkeervrije markt te Eeklo tussen 23 juni
2018 en zondag 2 september 20'18;

Artikel 1. Parkeerreoelino:
1.1. Er wordt een parking ingericht voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart in volgende
straten en pleinen of gedeeltes ervan:
ventweg, ter hoogte van Markt 91 tot 63

.

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), voorzien van de reglementaire
onderborden waarop de tijdsvork in witte cijfers en letters is aangebracht en voorzien van ene blauw

onderbord'PARKEERKAART'.
1.3. Deze maatregel is van toepassing tijdens de door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurde tijdsblokken.
Het aantal te voorziene parkeerplaatsen dient in functie van de behoeften te worden afgestemd.

Artikel 2. Ooenbare orde:
2.1. Het ceremonieplein is voor bestuurders van voertuigen niet toegankelijk daar dit belet wordt door
borden C3.

2.2. Het ceremonieplein wordt door de hulpdiensten (politie - brandweer - ziekenwagen) als
evacuatiezone gebruikt in gevalvan calamiteiten. Bij interventies wordt hierdoor de verkeershinder op
de N9 tot een minimum beperkt.
Deze zone is tevens afgeschermd van de evenementenzone door middel van geblindeerde
hershekkens.
Tijdens de uitzendingen van het WK voetbal op groot scherm zullen steeds DRIE politievoertuigen in
stand-by staan op het ceremonieplein. De resterende ruimte is voorzien voor brandweer en/of
ziekenwagen(s) indien nodig.
2.3. Het ceremonieplein kan gebruikt worden door artiesten om te lossen en te laden zolang zij geen
hinder veroorzaken voor de hulpdiensten. Parkeergelegenheid wordt voorzien op de ventweg (zie
1 .1

.).

Voorafgaand overleg werd gevoerd met Kapitein Patrick Wallaert op vrijdag 22 juni 2018 omstreeks
11.00 uur.
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