Tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid op het wegverkeer
naar aanleiding van de opening van de scholen tijdens de corona epidemie.

De BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Algemene Bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen;
Gelet op de artikels 134 par. 1 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het structureel overleg corona d.d. 20/05/2020;
Gelet de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet het ministerieel rondschrijven betreffende aanvullende reglementen en de plaatsing
van de verkeerstekens;
Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat over te gaan tot het nemen van meerdere
tijdelijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid naar
aanleiding van de opening van de winkels tijdens de corona epidemie;
Besluit:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de opening van de scholen tijdens de corona epidemie in Mechelen op 15 mei
2020 zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
De Bruul tussen Lange Schipstraat en Grote Markt wordt tijdens de dagen van de
opening van de winkels tussen 11.00 en 18.00 uur van 20 mei 2020 tot einde coronaepidemie voor alle bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 3:
Artikel 2.1 en 2.2 van de politieverordening bij hoogdringendheid op het wegverkeer
uitgevaardigd door de burgemeester op 15 mei 2020 wordt opgeheven.
Artikel 4:
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet
Lokaal Bestuur.

Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste
Aanleg en de Politierechtbank te Mechelen.
Mechelen, 20 mei 2020

Alexander VANDERSMISSEN
Burgemeester

