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VRIJETIJDSZAKEN - evenementen BRON CV 

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE BLOEMENMARKT & 
HOEVEMARKT OP DE GROTE MARKT TE MENEN OP ZATERDAG 30 APRIL 2016. 
VASTSTELLING 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen, vergaderd volgens het gemeentedecreet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 1 19 , artikel 135 §2 en artikel l 30bis; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder op 
artikel 12; 

Gelet op het koninklijk besluit van I december 197 5 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder titel 111; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 1 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald; 

Overwegende dat op zaterdag 30 april 20 16 de bloemenmarkt & hoevemarkt doorgaat op de Grote 
Markt (groentenmarkt) te Menen; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met 
het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale 
verkeer; 

1 VASTGESTELD 1 C8J EENPARIG JA NEEN 

ARTIKEL 1 

Op zaterdag 30 april 2016 van 06.00 uur tot 14.00 uur of einde manifestatie 
§ l .a. zal parkeerverbod ingevoerd worden
- op de volledige groentenmarkt
b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E 1.

ARTIKEL 2 

Op zaterdag 30 april 2016 van 06.00 uur tot 14.00 uur of einde manifestatie 
§ l .a. zal alle verkeer verboden zijn
- op de groentenmarkt

ONTHOUDING(EN} 

b. Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden C I die vastgemaakt worden aan
nadarafsluitingen die de toegang tot voornoemd straatgedeelte afsluiten.

ARTIKEL 3

Van dit besluit wordt dadelijk een afschrift gestuurd aan de Zonechef van de Lokale Politie. 




