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Goedkeuring tijdelijk politiereglement - afsluiten van een gedeelte van de Pijlstraat op 14 augustus 

2020 naar aanleiding van een buurtfeest 

MOTIVERING  

Juridische grond: 

- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 

de verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens 

-   artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie: 

Op vrijdag 14 augustus 2020 wordt er een buurtfeest georganiseerd in de Pijlstraat. In het belang van de 

veiligheid van de deelnemers aan dit feest, is het aangewezen de nodige verkeersmaatregelen te treffen 

en een gedeelte van de Pijlstraat tijdelijk verkeersvrij te maken.   

BESLUIT 

Artikel 1: 

Omwille van de organisatie van een buurtfeest, wordt de Pijlstraat tussen het kruispunt met de 

Krekelenberg en het kruispunt met de Boogstraat, verkeersvrij gehouden voor alle niet-plaatselijk 

verkeer op vrijdag 14 augustus vanaf 12.00 uur tot zaterdag 15 augustus 2020 om 02.00 uur.  

Artikel 2: 

De hierboven vermelde maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een 

aangepaste verkeerssignalisatie.  

Artikel 3: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 

gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 4: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan en is van toepassing op vrijdag 14 augustus 

vanaf 12.00 uur tot zaterdag 15 augustus 2020 om 02.00 uur. 
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