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GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN
BIIRGEMEESTER EN S CHEPENEN

ZITTING VAN 15 JULIlO2O
AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,
A. Vannerem, RJeBeeker en VÉJ4eens, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen

25.

Trjdehjke nolitieverordenine op het weeverkeer: tijdelijke petanque banen Sint-Pietersolein

Gelet op het de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van I december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van23januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009101van3 april2009;
Overwegende dat petanqueclub Erps-Kwerps in het kader van de Corona richtlijnen voor
georganiseerde sportactiviteiten tijdelijk buiten wenst te spelen op het St. Pietersplein te Erps-Kwerps
en bijgevolg volgende maatregelen moeten genomen worden om er de verkeersveiligheid te
verzekeren;

Besluit:

Artikel

1: Het is gedurende deze regeling verboden te parkeren en stil te staan op het St. Pietersplein
(zie plan)
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E3.
Huidig besluit is van kracht vanaf 1810712020 tot 3111012020.
58 1.16

- 2 MOB (l betreffende dossier en 1 map intranet)
- 2 UD (werkopdracht* gemeenschapswacht)
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Namens het college van burgemeester en schepenen
De burgemeester

De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

(g) A. THIENPoNT
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op

Elektronisch ondertekend op
17 107 12020 door Leen Ceuppens,
Algemeen directeur
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