BATJESWEEKEND

POLITIEREGLEMENT

16-17 JUNI 2018

Artikel 1 - VERKEERSBEPERKINGEN
§ 1. STILSTAAN EN PARKEERVERBOD
a) Van woensdag 13 juni 2018 om 06.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden:
- op de MARKT.
b) Van woensdag 13 juni 2018 om 18.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden, uitgezonderd voertuigen foorkramers:
- in de BRUGGESTRAAT, op de helft van de kleine parking van het zwembad.
c) Van donderdag 14 juni 2018 om 07.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen het cultuurcentrum en de Burg:
d) Van vrijdag 15 juni 2018 om 08.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden, uitgezonderd de mirom-afvalcontainer:
- in de AARTRIJKESTRAAT, tussen het Cultuurcentrum en de 's Gravenwinkelstraat op de eerste drie
parkeervakken na het rondpunt.
e) Van vrijdag 15 juni 2018 om 08.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden:
- in de ZWANESTRAAT, met inbegrip van alle parkings gelegen aan de Zwanestraat;
- op de parkeerplaatsen (gekend als) GROTE BURG.
f) Op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018 telkens tussen 11.00 uur en 20.00 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden, uitgezonderd voertuigen artiesten:
- in de RAVENHOFSTRAAT, parkeerplaatsen links en rechts naar het domein Ravenhof.
g) Op vrijdag 15 juni 2018 van 12 uur tot 21.00 uur is het stilstaan en parkeren van voertuigen
verboden:
- op de BURG;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Vestingstraat;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Zwanestraat en Karel de Ghelderelaan;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Karel de Ghelderelaan en Werkenstraat en dit aan de
kant met de onpare huisnummers;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen de Werkenstraat en de Sint-Rembertlaan, dit aan de
kant met de pare huisnummers en enkel ter hoogte van de huisnummers 84 tot en met 90;
- in de FRAEYSSTRAAT;
- in de ’s GRAVENWINKELSTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en Fraeysstraat;
- in de KAREL DE GHELDERELAAN, gedeelte tussen Oostendestraat en parking De Gheldere;
- in de LANGEPIJPESTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en parking De Gheldere;
- in de NIEUWSTRAAT;
- in de HOEDEMAKERSSTRAAT;
- in de HUIDEVETTERSTRAAT;
- in de PUTSTRAAT;
- in de ZUIDSTRAAT, gedeelte tussen ingang parking Deprez en Nieuwstraat;
- in de HOFSTRAAT;
h) Op zaterdag 16 juni 2018 en zondag 17 juni 2018 telkens tussen 09.00 uur en 20.00 uur is het
stilstaan en parkeren van voertuigen verboden:
- op de BURG;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Vestingstraat;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Zwanestraat en Karel de Ghelderelaan;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Karel de Ghelderelaan en Werkenstraat en dit aan de
kant met de onpare huisnummers;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen de Werkenstraat en de Sint-Rembertlaan, dit aan de
kant met de pare huisnummers en enkel ter hoogte van de huisnummers 84 tot en met 90;
- in de FRAEYSSTRAAT;
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’s GRAVENWINKELSTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en Fraeysstraat;
KAREL DE GHELDERELAAN, gedeelte tussen Oostendestraat en parking De Gheldere;
LANGEPIJPESTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en parking De Gheldere;
NIEUWSTRAAT;
HOEDEMAKERSSTRAAT;
HUIDEVETTERSTRAAT;
PUTSTRAAT;
ZUIDSTRAAT, gedeelte tussen Nieuwstraat en Rijselstraat;
HOFSTRAAT;
BEERSTRAAT, gedeelte tussen handelszaak Westlandia en Burg.

Dit verbod wordt aangeduid met de borden E3, aangevuld met de borden zoals voorzien in
art. 70.2.2.1° a, b en d. aangevuld met de tekst 'uitgezonderd foorkramers, organisatie en artiesten'
op de plaatsen waar nodig.
§ 2. VERBOD ALLE VERKEER
a) Van donderdag 14 juni 2018 om 08.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur is het verkeer
van alle voertuigen verboden:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen de Burg en het Cultuurcentrum.
b) Van vrijdag 15 juni 2018 om 13.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 8.00 uur is het verkeer van
alle voertuigen verboden:
- in de ZWANESTRAAT;
- op de MARKT;
- op de parkeerplaatsen (gekend als) GROTE BURG.
c)
-

Op vrijdag 15 juni 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden:
op de BURG;
in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Vestingstraat;
in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen het Cultuurcentrum en ’s Gravenwinkelstraat;
in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Zwanestraat en de ’s Gravenwinkelstraat;
in de FRAEYSSTRAAT;
in de NIEUWSTRAAT;
in de HOEDEMAKERSSTRAAT;
in de HUIDEVETTERSTRAAT;
in de PUTSTRAAT;
in de ZUIDSTRAAT, gedeelte tussen Nieuwstraat en Rijselstraat;
in de HOFSTRAAT, gedeelte tussen ingang parking Carrefour Market en Markt
in de BEERSTRAAT, gedeelte tussen de Burg en de handelszaak Westlandia.

d) Op zaterdag 16 juni 2018 en zondag 17 juni 2018 telkens van 10.00 uur tot 20.00 uur is het
verkeer van alle voertuigen verboden:
- op de BURG;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen de Burg en Vestingstraat;
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen de Burg en ’s Gravenwinkelstraat;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen de Zwanestraat en de Werkenstraat;
- in de FRAEYSSTRAAT;
- in de ’s GRAVENWINKELSTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en de parking Video Palace;
- in de KAREL DE GHELDERELAAN, gedeelte tussen Oostendestraat en de parking De Gheldere;
- in de LANGEPIJPESTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en de parking De Gheldere;
- in de NIEUWSTRAAT;
- in de HOEDEMAKERSSTRAAT;
- in de HUIDEVETTERSTRAAT;
- in de PUTSTRAAT;
- in de ZUIDSTRAAT, gedeelte tussen Nieuwstraat en Rijselstraat;
- in de HOFSTRAAT, gedeelte tussen ingang parking Carrefour Market en Markt
- in de BEERSTRAAT, gedeelte tussen de Burg en de handelszaak Westlandia.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3.

§ 3. UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
a) Van donderdag 14 juni 2018 van 7.00 uur maandag 18 juni 2018 om 13 uur is het verkeer van
alle voertuigen verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen het Cultuurcentrum en 's Gravenwinkelstraat.
b) Op vrijdag 15 juni 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de RAVENHOFSTRAAT;
- in de HOFSTRAAT, gedeelte tussen Conscienceplein en ingang parking Carrefour Market;
- in de BEERSTRAAT, gedeelte tussen de handelszaak Westlandia en de Papebrugstraat
c) Op zaterdag 16 juni 2018 en zondag 17 juni 2018 telkens van 10.00 uur tot 20.00 uur is het
verkeer van alle voertuigen verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen het cultuurcentrum en 's Gravenwinkelstraat;
in de RAVENHOFSTRAAT;
in de HOFSTRAAT, gedeelte tussen Conscienceplein en ingang parking Carrefour Market;
in de BEERSTRAAT, gedeelte tussen de handelszaak Westlandia en de Papebrugstraat;
in de LANGEPIJPESTRAAT; gedeelte tussen de Oostendestraat en de O.L. Vrouwstraat;
in de KAREL DE GHELDERELAAN, gedeelte tussen O.L. Vrouwstraat en parking De Gheldere;
in de 's GRAVENWINKELSTRAAT, gedeelte tussen Maria van Bourgondiëlaan en de ingang van de
parking Video Palace;
in de BOUDEWIJN HAPKENSTRAAT.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3, aangevuld met de onderborden 'Uitgezonderd
plaatselijk verkeer'.
§4. OPHEFFING EENRICHTINGSVERKEER
Van donderdag 14 juni 2018 van 7.00 uur tot maandag 18 juni 2018 om 13.00 uur wordt het
eenrichtingsverkeer opgeheven:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen het Cultuurcentrum en 's Gravenwinkelstraat.
- op de BURG, t.h.v. de parkeerzone richting Aartrijkestraat
Deze maatregel wordt uitgevoerd door afdekking van desbetreffende verkeersborden.
Artikel 2 - STRAFFEN
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 3 - AFSCHRIFTEN
Afschrift van dit reglement wordt gestuurd aan de griffie van de politierechtbank te Brugge en de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

