
 

STAD NIEUWPOORT 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 6 JULI 2020. 

 
1. TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT BIJ HOOGDRINGENDHEID BIJ BESLUIT VAN DE 
BURGEMEESTER WEKELIJKSE VRIJDAGSMARKT NAV COVID-19 MEI – SEPTEMBER 
2020.AANVULLING. 
 
De Burgemeester, 

 

Gelet op art. 63, art. 285 §1 ° 4, art. 286 §1 ° 1 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 september 1976, waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen dd. 26 mei 2020 betreffende het tijdelijk 
verkeersreglement wekelijkse vrijdagsmarkt nav covid-19 mei-september 2020; 

Overwegende dat er een extra parkeerverbod moet worden voorzien in de Recollettenstraat 
zodanig dat voertuigen kunnen draaien om dan terug te kunnen wegrijden; 

Overwegende dat de twee parkeerplaatsen voor mindervaliden moeten worden verplaatst; 

Overwegende dat dit ingaat vanaf vrijdag 10 juli 2020; 

Overwegende dat hiervoor een tijdelijk verkeersreglement dient te worden opgemaakt bij 
hoogdringendheid; 

 

BESLUIT : 
 
Art.1. Op vrijdagen op 10 juli 2020, 17 juli 2020, 24 juli 2020, 31 juli 2020, 7 augustus 2020, 14 

augustus 2020, 21 augustus 2020, 28 augustus 2020, 4 september 2020, 11 september 2020, 
18 september 2020 en 25 september 2020, telkens van 6 u. tot en met 14.30 u. het stilstaan 
en parkeren te verbieden in de Recollettenstraat ter hoogte van de huisnummers 70A  en 72. 

Art.2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met de verkeersborden E3 met passend 
onderborden het afdekken van de bestaande verkeersborden. 

Art.3. Op vrijdagen op 10 juli 2020, 17 juli 2020, 24 juli 2020, 31 juli 2020, 7 augustus 2020, 14 
augustus 2020, 21 augustus 2020, 28 augustus 2020, 4 september 2020, 11 september 2020, 
18 september 2020 en 25 september 2020, telkens van 6 u. tot en met 14.30 u. twee plaatsen 
voor mensen met een beperking te creëren in de Recollettenstraat ter hoogte van de 
huisnummers 70 en 68. 

Art.4. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de verkeersborden E9a met passend 
pictogram. 

Art.5. Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere 
straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen. 

Art.6. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid, de griffie van de 
politierechtbank, de lokale politie westkust en de stedelijke technische dienst. 

 
 

 
De wd. Algemeen Directeur 
Frederik Gunst 

De Burgemeester 
Geert Vanden Broucke 

  
 Nieuwpoort, 6 juli 2020 



 

 
Voor eensluidend afschrift: 

De wd. Algemeen Directeur 
 

De Burgemeester 

 
 

Frederik Gunst Geert Vanden Broucke 

 


