NACHT V. W-VL.

POLITIEREGLEMENT

22 JUNI 2018

Artikel 1 – VERKEERSBEPERKINGEN
§ 1. STILSTAAN EN PARKEERVERBOD
a) Van vrijdag 22 juni 2018 om 13 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 12 uur is het stilstaan en
parkeren van voertuigen verboden:
- in de ZWANESTRAAT, met inbegrip van de parkings grenzende aan de Zwanestraat;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Industrielaan.
b) Van vrijdag 22 juni 2018 om 13 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 12 uur is het stilstaan en
parkeren van voertuigen verboden:
- in de INDUSTRIELAAN, gedeelte tussen de Bruggestraat en de sporthal;
- in de INDUSTRIELAAN, op de parking van Sporthal en De Mast
c) Van woensdag 20 juni 2018 om 08;00 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 12 uur is het stilstaan
en parkeren van voertuigen verboden:
- in de INDUSTRIELAAN, op de parking van De Mast, in het bijzonder 10 plaatsen zo dicht
mogelijk bij de ingang;
d) Van vrijdag 22 juni 2018 om 17.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 1.30 uur is het stilstaan en
parkeren van voertuigen verboden:
- op de BURG;
- in de TINNENBURGSTRAAT, gedeelte tussen Elisabethlaan en Ruddervoordestraat;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen K. de Ghelderelaan en Zwanestraat;
- in de HOFSTRAAT;
- op het CONSCIENCEPLEIN;
- in de BOEIAARDSTRAAT;
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen Bassinstraat en Tinnenburgstraat.
e) Van vrijdag 22 juni 2018 om 17.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 1.30 uur is het stilstaan en
parkeren van voertuigen verboden met uitzondering van parkeerbewijs:
- in de KAREL DE GOEDELAAN, gedeelte tussen inrit ondergrondse garage stadskantoor en de
Bruggestraat;
op de Markt, in het bijzonder op de helft van de parking gelegen aan de achterkant van het
Vrijetijdshuis;
Kleine parking zwembad.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden E3, aangevuld met de borden zoals voorzien in
art. 70.2.2.1° a, b en d.
§ 2. VERBOD ALLE VERKEER
a) Op vrijdag 22 juni 2018 van 13 uur tot 24 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden:
- in de INDUSTRIELAAN, gedeelte tussen de Bruggestraat en sporthal.
b) Op vrijdag 22 juni 2018 van 17.30 uur tot 24.00 uur is het verkeer van alle voertuigen
verboden:
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Industrielaan en Vestingstraat.
c) Van vrijdag 22 juni 2018 om 14 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 9 uur is het verkeer van alle
voertuigen verboden:
- in de ZWANESTRAAT;
d) Van vrijdag 22 juni 2018 om 14 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 19 uur is het verkeer van alle
voertuigen verboden:
- op de MARKT.
e) Op vrijdag 22 juni 2018 van 18.30 uur tot 23 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden:
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Vestingstraat;
- in de CIJNSDREEF;
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HUGO VERRIESTLAAN;
KEIBERGSTRAAT;
KORENBLOEMSTRAAT;
ROZEVELDSTRAAT.
VENTWEG ZUID;
REGENBEEKWEG, gedeelte tussen Torendreef en Ventweg Zuid;
RUITJESBOSSTRAAT, gedeelte tussen Ventweg Zuid en Kersouwkensstraat;
SINT-JOZEFSTRAAT;
TORENDREEF;
VENTWEG NOORD:
VESTINGSTRAAT;
's GRAVENWINKELSTRAAT;
HERDERINNENDREEF.

f) Van vrijdag 22 juni 2018 om 18.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 01.30 uur is het verkeer
van alle voertuigen verboden:
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen 's Gravenwinkelstraat en Burg;
- in de BASSINSTRAAT;
- in de BOEIAARDSTRAAT;
- in de BOLLESTRAAT, gedeelte tussen Schavelarestraat en Kruiseekstraat
- in de BOSDREEF;
- op de BURG;
- in de GROENHOVESTRAAT
- op het CONSCIENCEPLEIN;
- in de BILDAM;
- in de ELISABETHLAAN, tussen de Bassinstraat en de Tinnenburgstraat;
- in de PAPEBRUGSTRAAT;
- in de HENNESTRAAT
- in de HOFSTRAAT;
- in de BEERSTRAAT
- in de KERSOUWKENSSTRAAT;
- in de KOOLSKAMPSTRAAT, gedeelte tussen Viereikenstraat en Hennestraat;
- in de KRUISEEKSTRAAT;
- in de KWAPLASSTRAAT;
- in de NIEUWSTRAAT;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen K. de Ghelderelaan en Zwanestraat;
- in de PARKSTRAAT, gedeelte tussen Zwevezelestraat en Langepijpestraat;
- in de RUDDERVOORDESTRAAT, gedeelte tussen Tinneburgstraat en Bosdreef;.
- in de SCHAVELARESTRAAT;
- in de ROZENSTRAAT, gedeelte tussen Parkstraat en Hazelaarstraat;
- in de TINNENBURGSTRAAT, gedeelte tussen Elisabethlaan en Ruddervoordestraat;
- in de TUINSTRAAT;
- in de DONAUSTRAAT
in de ERNEST CLAESLAAN
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3.
§ 3. UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
a) Van vrijdag 22 juni 2018 om 18.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 01.30 uur is het verkeer
van alle voertuigen verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de VIADUCTSTRAAT;
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen Bassinstraat en Stationsstraat
b) Op vrijdag 22 juni 2018 van 13 uur tot 24.00 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de INDUSTRIELAAN, gedeelte tussen Sporthal en Noordlaan.
c) Op vrijdag 22 juni 2018 van 18.30 uur tot 24.00 uur is het verkeer van alle voertuigen
verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Noordlaan en Sint-Jozefstraat.
- in de POTTEBEZEMSTRAAT;

d) Van vrijdag 22 juni 2018 om 18.30 uur tot zaterdag 23 juni 2018 om 01.30 uur is het verkeer
van alle voertuigen verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
-- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen Karel de Goedelaan en 's Gravenwinkelstraat;
- in de GANZEVIJVERSTRAAT;
- in de KOOLSKAMPSTRAAT, gedeelte tussen Tulpenstraat en Hennestraat;
- in de MARIA VAN BOURGONDIELAAN, gedeelte tussen Boudewijn Hapkenstraat en 's Gravenwinkelstraat;
- in de RUDDERVOORDESTRAAT, gedeelte tussen Rondevijverstraat en Bosdreef;
- in de SCHAVELARESTRAAT, gedeelte tussen Rijselstraat en Bollestraat
- in de TINNENBURGSTRAAT, gedeelte tussen Rijselstraat en Elisabethlaan;
- in de VOSSEBERGSTRAAT;
in de ZUIDSTRAAT, gedeelte tussen Rijselstraat en Markt.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3, met de onderborden "Uitgezonderd plaatselijk
verkeer".
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 correctionele rechtbank te Brugge.

