PAARDENMARKT

POLITIEREGLEMENT

30 JUNI 2018

ARTIKEL 1 - VERKEERSBEPERKINGEN
§1. STILSTAAN EN PARKEERVERBOD
a) Van woensdag 27 juni 2018 om 13.45 uur tot dinsdag 3 juli 2018 om 20 uur is het stilstaan en
parkeren van voertuigen verboden:
- op de MARKT, in het bijzonder op de parking gelegen aan de achterkant van het stadhuis;
- in de ZWANESTRAAT, in het bijzonder op de parking voor de handelszaak Scalini.
b) Van vrijdag 29 juni 2018 om 6 uur tot zaterdag 30 juni 2018 om 24 uur is het stilstaan en parkeren
van voertuigen verboden:
- in de FRAEYSSTRAAT;
- op de MARKT, gedeelte tussen Hofstraat en Zwanestraat;
- in de ZWANESTRAAT, in het bijzonder op de parking gekend onder de naam Groentemarkt;
- op de BURG, in het bijzonder op de parkeervakken voor huisnummer 28;
- in de VIADUCTSTRAAT, gedeelte tussen Stationsstraat en schoolingang;
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen Stationsstraat en huisnummer 1A van de Elisabethlaan.
c) Op zaterdag 30 juni 2018 van 5 uur tot 24 uur is het stilstaan en parkeren van voertuigen
verboden:
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte onpare huisnummers tussen 1A en Bassinstraat;
- in de BRUGGESTRAAT, in het bijzonder op de volledige parking aan het stedelijk zwembad;
- in de ZWANESTRAAT;
- op de BURG;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen Burg en Industrielaan;
- in de 's GRAVENWINKELSTRAAT, gedeelte tussen Fraeysstraat en M. v. Bourgondiëlaan;
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen Burg en 's Gravenwinkelstraat;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Zwanestraat en Karel de Ghelderelaan;
- in de NIEUWSTRAAT;
- in de HOEDEMAKERSSTRAAT;
- in de RAVENHOFSTRAAT;
- in de ZUIDSTRAAT;
- in de RIJSELSTRAAT, gedeelte tussen Zuidstraat en Kortemarkstraat;
- in de HOFSTRAAT;
- op het CONSCIENCEPLEIN;
- in de SPINNESCHOOLSTRAAT;
- in de PAPEBRUGSTRAAT, gedeelte tussen Spinneschoolstraat en Viaductstraat;
- in de BEERSTRAAT;
- in de STATIONSSTRAAT;
- in de VIADUCTSTRAAT, met inbegrip van de parking aan de zijkant van het station.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden E3, en aangevuld met de onderborden zoals voorzien in
art. 70.2.2.1° a, b en d.
§2. VERBOD ALLE VERKEER
a) Van vrijdag 29 juni 2018 om 6 uur tot maandag 2 juli 2018 om 24 uur is het verkeer van alle
voertuigen verboden:
- op de MARKT;
- in de ZWANESTRAAT;
- in de NIEUWSTRAAT, gedeelte tussen Ravenhofstraat en Zuidstraat.
b) Op zaterdag 30 juni 2018 van 6 uur tot 24 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden:
- op de BURG;
- in de BRUGGESTRAAT, gedeelte tussen de Burg en de Industrielaan;
- in de AARTRIJKESTRAAT, gedeelte tussen de Burg en de 's Gravenwinkelstraat;
- in de FRAEYSSTRAAT;
- in de OOSTENDESTRAAT, gedeelte tussen Zwanestraat en de Karel de Ghelderelaan;
- in de NIEUWSTRAAT, gedeelte tussen Oostendestraat en Ravenhofstraat;

-

in de PUTSTRAAT;
in de HOEDEMAKERSSTRAAT;
in de HUIDEVETTERSTRAAT;
in de RAVENHOFSTRAAT;
in de ZUIDSTRAAT;
in de RIJSELSTRAAT, gedeelte tussen de Zuidstraat en de Kortemarkstraat;
in de HOFSTRAAT;
op het CONSCIENCEPLEIN;
in de SPINNESCHOOLSTRAAT;
in de BEERSTRAAT;
in de STATIONSSTRAAT;
in de PAPEBRUGSTRAAT;
in de VIADUCTSTRAAT;
in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen Stationsstraat en huisnummer 1A.
in de BOEIAARDSTRAAT, gedeelte tussen CONSCIENCEPLEIN en uitrit parking Carrefour.

Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3.
§3. VERBOD ALLE VERKEER, UITGEZONDERD LIJNBUSSEN
Op zaterdag 30 juni 2018 van 6 uur tot 24 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden,
uitgezonderd lijnbussen:
- in de ELISABETHLAAN, gedeelte tussen huisnummer 1A in de Elisabethlaan en Bassinstraat.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3, aangevuld met de onderborden "uitgezonderd
lijnbussen".
§4. UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
Op zaterdag 30 juni 2018 van 6 uur tot 24 uur is het verkeer van alle voertuigen verboden,
uitgezonderd plaatselijk verkeer:
- in de KAREL DE GOEDELAAN, gedeelte tussen Aartrijkestraat en Bruggestraat;
- in de BOEIAARDSTRAAT, gedeelte tussen Bassinstraat en inrit parking Carrefour.
Dit verbod wordt aangeduid met de borden C3, aangevuld met de onderborden "Uitgezonderd
plaatselijk verkeer".
§5. OPHEFFING EENRICHTINGSVERKEER
Op zaterdag 30 juni 2018 van 6 uur tot 24 uur wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven:
- in de KAREL DE GOEDELAAN, gedeelte tussen ingang ondergrondse garage stadskantoor en oprit
parking van het zwembad in de Karel de Goedelaan;
- in de BOEIAARDSTRAAT.
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.

