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Beschrijving

Argumentatie
De politieverordening coórdineert de verschillende aanvullende politieverordeningen inzake parkeren.

De maatregelen worden genomen in het kader van het mobiliteitsplan met de doelstellingen:

verbeteren verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, toegankelijkheid, verkeersbereikbaarheid en

aandacht voor het milieu.
De maatregelen betreffen gemeentewegen en gewestwegen.

Juridische grond
De bijzondere wet van B augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6,

q1,x.
De nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1

wet van 26 mei 1989 en latere w'rjzigingen, en inzonderheid artikelen 119 en 13592.

Het decreet lokaal bestuur van 1 januari 2019.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van L6 maaft

1968, inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg'
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden

van de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald'

Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de

plaatsing van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende aanvullende reglementen op de politie
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over het wegverkeer.
De aanvullende politieverordening van 7 december 2021 inzake stilstaan en parkeren in Tessenderlo

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen besluit:

AÊikel 1

PARKEERVERBOD - El:
Artikel 1.1:

Op navolgende plaatsen wordt het parkeren verboden over een lengte van 20 meter omwille van de

aanleg van uitwijkzones, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E1 met

onderborden type Xc met vermelding '20 m':
- Heggebossenweg, op víer plaatsen;
- Jagersweg, op twee plaatsen;
- Prinsenbos, op een plaats;
- Zavelberg, op twee plaatsen;

Artikel 1.2:

Op navolgende plaatsen wordt het parkeren verboden over een lengte van 25 meter omwille van de

aanleg van uitwijkzones, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden El met

onderborden type Xc met vermelding '25 m':
- Gerhees, op een plaats;

Artikel 1.3:

Op navolgende plaatsen wordt het parkeren verboden, de maatregel zal ter kennis gebracht worden

door verkeersborden El met onderborden type Xa, Xb en Xd:

- Albertkade, op de noordelijke kade van de insteekhaven van het Albertkanaal, vanaf Havenlaan

(N724) over een lengte van 900 meter;
- Begijnenwinning, noordelijke gedeelte tussen Groenstraat en Begijnenwinning 16;

- Hemelrijk, zuidelijk gedeelte tussen Hemelrijk 8 en Vismarkt, over een lengte van 90 meter;

- Hemelrijk, noordelijk gedeelte tussen Engelendries en Groenstraat, over een lengte van 250 meter;

- N725 Neerstraat, westelijk gedeelte tussen Neerstraat 65 en Neerstraat 85;

- N725 Neerstraat, oostelijk gedeelte tussen Neerstraat 44 en Neerstraat 60;

- Parkeerterrein Binnenhof, noordzijde, over een lengte van 20 meter;

- Sentier nr. 97 (Atlas der Buurtwegen) tussen Kolmen en Neerstraat, vanaf Kolmen in de richting van

de Neerstraat, over een lengte van 40 meter;
- Stationsstraat, ter hoogte van plein Binnenhof, op drie parkeervakken;

- Vismarkt, ter hoogte van Vismarkt 23 tot Vismarkt 30, langs de wesuijde;

Artikel 1.4:

In de Kerkstraat, ter hoogte van Kerkstraat 3 tot Kerkstraat 9, wordt het parkeren verboden op vier

parkeervakken van dinsdag tot vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 12.00 tot 13'00 uur, de

maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E1 met onderborden type Xa en type

Xb en door onderborden van het type V met tekst'Van dinsdag tot vrijdag van 7 tot 9 uur en van 12

tot 13 uur';
Artikel 1.5:

In de Stationsstraat, ter hoogte van de school Hartelust, wordt het parkeren verboden over een lengte

van 24 meter van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 09.00 uur en van 12.30 tot 13'30 uur, de

maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E1 met onderborden type Xc met

vermelding '24 m'en door onderborden van het Wpe V met tekst'Van maandag tot vrijdag van I tot 9

uur en van 12.30 tot 13.30 uur';
AÉikel 1,6:

Op de N725 (H.Haftlaan), ter hoogte van de school T.H,H.L, wordt het parkeren verboden over een

lengte van 20 meter van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 09.00 uur en van 12.30 tot 13.30 uur, de

maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden El met onderborden type Xc met
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vermelding '20 m' en door onderborden van het Wpe V met tekst'Van maandag tot vrijdag van I tot 9

uur en van 12.30 tot 13.30 uur';

Artikel 1.7:

Op de Neerstraat, tussen Neerstraat 19 en Neerstraat 25, wordt het parkeren verboden over een

lengte van 12 meter, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord El met

onderbord type Xc met vermelding '12 m';

AÊikel 1.8:

In de Stationsstraat, ter hoogte van Stationsstraat 10 en 12, wordt het parkeren verboden over een

afstand van 20 meter van maandag tot vrijdag van 01.00 tot 10.00 uur, de maatregel zal ter kennis

gebracht worden door verkeersborden E1, door onderborden type Xa en Xb en door onderborden van

het type V met tekst 'Van maandag tot vrijdag van 1 tot 10 uur';

Artikel 2
STiLSTAND- EN PARKEERVERBOD. E3:

Artikel 2.1:
Op de Transportstraat, ter hoogte van Transportstraat 6, wordt het stilstaan en parkeren verboden

over een lengte van 30 meter, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E3 met

onderbord type Xc met vermelding '30 m';

Aftikel 2.2:
Op de Ambachtsstraat vanaf de Snelwegstraat tot het volgende kruispunt over een lengte van 120

meter langs beide zijden van de r'rjbaan, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

verkeersborden E3 met onderborden Xa;

AÉikel 2.3:
Op navolgende wegen wordt het stilstaan en parkeren verboden, de maatregel zal ter kennis gebracht

worden door verkeersborden E3 met onderbord type Xa, type Xb en type Xd:

- Collegestraa! aan de westzijde;
- Groenstraat, openbaarvervoerknooppunt, aan de noordzijde;
- Smisstraat, ter hoogte van de schooluitgang over een lengte van 8 meter;

- Stationsstraat, gedeelte tussen Spoorwegstraat en H.Hartlaan (N725), aan de noordzijde;

- Industrieweg, vanaf Havenlaan (N724) tot de gemeentegrens met Beringen, langs de westzijde;

Artikel 2.4:
Op navolgende wegen wordt het stilstaan en parkeren in het kader van de maandagmarkt verboden

op maandag van 07.00 tot 14.00 uur, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

verkeersborden E3 met onderborden Wpe Xa en type Xb en door onderborden van het type V met

tekst'Maandag van 7 tot 14 uur':
- Kerkstraat;
- marktplein, uitgezonderd het zuidelijke gedeelte;
- Markt, tussen Kerkstraat en gemeentehuis;
- Markt, tussen Stationsstraat en Kerkstraat;

Artikel 2,5:
Op navolgende wegen wordt het stilstaan en parkeren in het kader van de maandagmarkt verboden

op maandag van 06.00 tot 14.00 uur, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

verkeersborden E3 met onderborden type Xa en type Xb en door onderborden van het type V met

tekst'Maandag van 6 tot L4 uur':
- marktplein, het zuidelijk gedeelte;

Aftikel2,6:
In de straat St.Jozefsplein wordt het stilstaan en parkeren verboden, de maatregel zal ter kennis

gebracht worden door verkeersborden E3 met onderborden type Xa, type Xb en type Xc:

- over een lengte van 30 meter tegenover de woningen met huisnummers 13 en 15;

- vanaf de woning met huisnummer 31 tot de woning met huisnummer 19;

Artikel 2.7:
Op de Engsbergseweg, ter hoogte van de woning met huisnummer 115, wordt het stilstaan en

parkeren verboden op vrijdag van 08.00 tot 12,00 uur op twee parkeervakken, de maatregel zal ter
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kennis gebracht worden door verkeersborden E3 met onderborden type Xb en door onderborden van

het type V met tekst 'Vrijdag van B tot 12 uur';
Artikel3
PARKEREN TOEGELATEN - E9A:

Artikel 3.1:
pAnffRrN VOORBEHOUDEN VOOR VOERTUIGEN VAN PERSONEN MET EEN HANDIC;AP:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan voeftuigen gebruikt door personen met

een handicap, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a aangevuld met

een onderbord van het type VIId waarop het pictogram voor personen met een handicap is afgebeeld

- Broekstraat, op één parkeervak;
- Diesterstraat, op één parkeervak;
- Eikelplein, op vijf parkeervakken op de weg rondom het Eikelplein;
- Engsbergseweg aan kerk, op één parkeervak;

- Fonteinstraat, op óén parkeervak;
- Geelsebaan (N126), op één parkeervak;
- parkeerterrein Groenstraat aan zwembad, op drie parkeervakken;

- Hemelrijk, op één parkeervak;
- Hofstraat, op één parkeervak;
- Hulsterweg in het centrum, op één parkeervak;
- Kolmen, op vier parkeervakken;
- Lichtveld, op één parkeervak;
- Lindenstraat, op één parkeervak;
- Markt aan gemeentehuis, op drie parkeervakken;
- Neerstraat, op één parkeervak;
- plein aan cultuurhuis De Kriekel, op twee parkeervakken;
- plein kerk Berg, op één parkeervak;
- plein kerk Centrum aan de noordzijde van de kerk, op één parkeervak;

- plein kerk Hulst, op twee parkeervakken;
- plein kerk Schoot, op twee parkeervakken;
- plein pastorie Centrum, op twee parkeervakken;
- parkeerterrein bibliotheek Centrum, op twee parkeervakken;
- parkeerterrein Binnenhof, op twee parkeervakken;
- parkeerterrein cafetaria cultuurhuis De Griffel, op één parkeervak;

- parkeerterrein campus Heuvelheem, op vier parkeervakken;
- parkeerterrein cultuurhuis De Griffel, op één parkeervak;

- parkeerterrein cultuurhuis 't Goor, op twee parkeervakken;

- parkeerterrein Gerhagen, op twaalf parkeervakken;
- parkeerterrein Oude Molen, op twee parkeervakken;
- parkeerterrein Peerdenposterij, Gerhees 14, op één parkeervak;

- parkeerterrein Pinokkio, op drie parkeervakken;
- parkeerterrein St. Barbarazaal, op twee parkeervakken;
- parkeefterren tennis, op twee parkeervakken;
- parkeefterrein 't Nestje centrum, op één parkeervak;
- parkeefterrein Vismarkt, omgeving cultuurhuis Tessenderlo, op twee parkeervakken;

- parkeerterrein Vismarkt, omgeving postkantoor, op één parkeervak;

- parkeefterrein Vismarkt, oostelijke gedeelte, op twee parkeervakken;

- parkeerterrein Weggevoerden, op drie parkeervakken;
- Rooierbeemden aan kerkhof, op één parkeervak;
- Solveld, op éón parkeervak;
- Solveld, parkeefterrein campus Heuvelheem, op twee parkeervakken;

- Sportlaan, parkeerterrein Sportcentrum, op vier parkeervakken;

- Sportlaan aan The Box, op één parkeervak;
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- Sportlaan aan THES Sport, op één parkeervak;
- Stationsstraat, op twee parkeervakken;

Artikel 3.2:
PARKEREN VOORBEHOUDEN VOOR VOERTUIGEN VAN ARTSEN:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan voertuigen gebruikt door personen met

een parkeerkaart, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a aangevuld

met een onderbord van het type VIId waarop de tekst 'parkeerkaart' staat:
- campus Heuvelheem, op twee parkeervakken;

Artikel 3.3:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan elektrische personenauto's, er wordt een

beperkte parkeertijd ingevoerd, maximum 4 uur, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld

rondom het pictogram van een personenauto, met een onderbord waarop de parkeerschijf is

afgebeeld en met een onderbord type VIIc met tekst'4 uur':
- Eikelplein, op zes parkeervakken;
- Hulsterweg (ter hoogte van het Eikelplein), oP twee parkeervakken;
- parkeerterrein Weggevoerden, op twee parkeervakken;
- parkeefterrein Vismarkt, op twee parkeervakken;
- parkeerterrein Binnenhoí op twee parkeervakken;
- parkeerterrein cultuurhuis 't Goor, op twee parkeervakken;
- parkeefterrein kerkplein Hulst, op twee parkeervakken;

Artikel 3,4:
PARKEREN VOORBEHOUDEN VOOR VOERTUIGEN GEBRUIKT VOOR AUTODELEN:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan voeftuigen gebruikt voor autodelen, de

maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord van

het type VIId waarop de tekt 'autodelen' staat:
- parkeerterrein Vismarkt, op één parkeervak;

- parkeerterrein Binnenhoí op één parkeervak;

Artikel 3,5:
PARKEREN VOORBEHOUDEN VOOR PMRDENTMILERS:
Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan paardentrailers, de maatregel zal ter

kennis gebracht worden door verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord van het type VIId

waarop de tekst'paardentrailer' staat:
- noordelijk deel van het parkeerterrein tegenover Gerhees 14;

- parkeerterrein schuin tegenover Belledreef 13;

Artikel 3.6:
PARKEREN VOORBEHOUDEN VOOR SCHOOLPERSONEEL:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan voertuigen gebruikt door personen met

een parkeerkaart, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a aangevuld

met een onderbord van het type VIId waarop de tekst 'parkeerkaart' staat:
- Rijt 42A, naast de kleuterschool;

Artikel 3,7:
PARKEREN TOEGELATEN:

Op navolgende plaatsen is het parkeren toegelaten, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord van het type Xa, Xb en Xc:

- Heuvelheemstraat, vanaf woning 1 tot woning 4 over een afstand van 36 meter;
- Heuvelheemstraat, vanaf woning 9 tot woning 10 op twee parkeervakken;
- Heuvelheemstraat, vanaf woning 13 tot woning 18 over een afstand van 55 meter;
- Heuvelheemstraat, vanaf woning 22 tot woning 24 over een afstand van 18 meter;
- Heuvelheemstraat, ter hoogte van woning 26 over een afstand van 12 meter;

Aftikel4
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PARKEREN VOORBEHOUDEN VOOR VRACHTAUTO'S - E9c:

Op navolgende plaats is het parkeren voorbehouden aan vrachtauto's, de maatregel zal ter kennis

gebracht worden door een verkeersbord E9c aangevuld met een onderbord van het type Xc met

vermelding '15 m' en met een onderbord van het type V met tekst 'van 7 tot 12 uur':
- Schoterweg 3, over een lengte van 15 meterl
AÊikel 5
PARKEREN UITSLUITEND VOOR AUTOCARS - E9d:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan bestuurders van autocars, de maatregel

zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9d aangevuld met een onderbord van het type

Xa en Xb:
- parkeerterrein Gerhagen, op acht parkeervakken;
- parkeefterrein Groenstraat aan zwembad, op vier parkeervakken;

Artikel6
PARKEREN DEELS VERPLICHT OP DE BERM - E9f:

Op navolgende plaatsen is het verplicht parkeren deels op de berm, de maatregel zal ter kennis

gebracht worden door verkeersborden E9f met een onderbord van het type Xa en het type Xb:

- Gerhagenstraat, vanaf woning Gerhagenstraat 63 tot woning Gerhagenstraat 55;

- Stemberg, vanaf Gerhagenstraat tot woning Stemberg 5 over een afstand van 70 meter;

Artikel 7
PARKEREN UITSLUITEND VOOR MOTORFIETSEN . E9i:

Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan motorfietsen, de maatregel zal ter kennis

gebracht worden door verkeersborden E9i aangevuld met een onderbord van het type Xa en Xb:

- parkeerterrein Gerhagen, op vier parkeerruimtes;
- plein pastorie Centrum, op één parkeerruimte;
AftikelS
PARKEREN VOORBEHOUDEN VOORVOERTUIGEN MET EEN MTM VAN NIET MEER DAN 3,5 TON:

In volgende zones is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor voertuigen met een MTM van niet

meer dan 3,5 ton, de maatregel zal ter kennís gebracht worden door verkeersborden met zonale

geldigheid met de afbeelding van het verkeersbord E9a met tekst'3,5 t max.':

Artikel 8.1:
- Collegestraat;
- Eersels, westelijke zijstraten van Eersels (N725);

Artikel 8,2:
- Broekstraat;
- Eikelplein;
- Genenbosstraa! vanaf de straat Waterbroek tot aan Hulsterweg;
- Hofstraat, vanaf Spekestraat tot aan Hulsterweg;
- Hulsterweg, vanaf de straat Terploeg tot aan de straat Schutpenning;
- Hulsterweg, vanaf de woning met huisnummer 155A tot aan de woning met huisnummer 1574;

- Kerkplein Hulst;
- Klonkaartstraat;
- Maaivenstraat;
- Schutpenning;
- Spekestraat;
- Termaden;
- Terploeg;
- Tushoekstraat;
- Vijver;
- Waterbroek;
Artikel 8,3:
- Eersels, oostelijke zijstraten van Eersels (N725);
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Artikel 8.4:
- Kolmen, zijstraat ter hoogte van Kolmen 30;
- Kolmen, parkeerterrein;
Artikel 8.5:
- Kanaalweg, ter hoogte van de woningen met huisnummers 1 en 3;

- Kraaienweg;
- Paalseweg/ tussen de woningen met huisnummers 2 tot L4;
- Terbeemden;
- Tusvoort;
- Warande;
Artikel 8.6:
- Laarbossenstraat;
Anikel8.7:
- Molenhoeven, parkeederrein Berg;

A*ikel8.8:
- Sportlaan, parkeerterrein Sportcentrum;
Aftikel8.9:
- Vismarkt, parkeerterrein cultuurhuis;
- Vismarkt, parkeerterrein;
Artikel 8.10:
- Vroentestraat;
Artikel 8.11:
- Heggebossenweg, parkeefterrein hondenschool;
Artikel 8.12:
- Schoterweg, parkeerterrein (kerkhof Centrum);
Artikel 8.13:
- Lichtveld, parkeerterreín;

Artikel 8.14:
- Gerhagenstraat, onverhard parkeerterrein;

Artikel 8.15:
- Begijnenwinning;
AÉikelB.16:
- St. Jozefsplein, parkeefterrein tegenover cultuurhuis De Kriekel;

Artikel 8,17:
- Biesdelle;
- Groenspoort, vanaf de woníng met huisnummer 35A tot Processieweg;
- Processieweg;
- Schans;

ArtikelS,lB;
- Terlaak;
AÊikel9
PARKEERVERBOD - ZONE E1:

Op navolgende plaatsen is het parkeren verboden, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door

een zonaal verkeersbord met bord El:
- plein voor Sportlaan 9;
- toegangsweg tussen Rodeheide 3 en Rodeheide 7;
- toegangsweg tussen Engsbergseweg 113 en Engsbergseweg 107;

- Terlaak 53C;

AÉikel 10
STILSTAND- EN PARKEERVERBOD - ZONE E3:

Artikel 10.1:
Op navolgende plaatsen is het stilstaan en parkeren verboden, de maatregel zal ter kennis gebracht

7le



worden door een zonaal verkeersbord met E3:

- Zillekestraat 9;

Artikel 10.2:

Op navolgende plaatsen is het stilstaan en parkeren verboden op zaterdag van 13.00 tot 18'00 uur,

de maatregel zal ter kennis gebracht worden door een zonaal verkeersbord E3 en met tekst'Zaterdag

van 13 tot 18 uur':
- Waterstraat, zijstraat Waterstraat 26;

Artikel 10.3:

Op navolgende plaatsen is het stilstaan en parkeren verboden op maandag van 06.00 tot 14'00 uur,

de maatregel zal ter kennis gebracht worden door een zonaal verkeersbord E3 en met tekst 'Maandag

van 6 tot 14 uur':
- Kerkstraat;
- parkeerterrein marktplein in het Centrum;
- parkeerterrein voor de pastorie in het Centrum;
AÊikel 11
BIÁUWE ZONE:

Artikel 11.1:

Een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt ingericht in volgende straten, pleinen en

parkeerterreinen, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden met zonale

geldigheid die het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeven (begin en einde zone):

- Diesterstraat, vanaf het kruispunt LichweldlFonteinstraat tot aan het kruispunt Schoterweg/Markt;

- Gerhagenstraat, vanaf het kruispunt Kolmen/Solveld tot aan het kruispunt met Diesterstraat;

- Kerkstraat;
- Markt;
- Neerstraat, vanaf het kruispunt Geelsebaan/Rodeheide tot aan de straat Markt;
- parkeefterrein Binnenhof (gedeelte met asfaltbedekking);
- parkeerterrein marktplein in het Centrum;
- parkeerterrein voor de pastorie in het Centrum;
- Schoterweg, vanaf het kruispunt KolmenlKolmen tot aan het kruispunt Diesterstraat/Markt;
- Stationsstraat, vanaf de straat Markt tot aan het kruispunt Eersels/H.Hartlaan;
- Steendriesen, vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan de woning met huisnummer 60;

- Weggevoerdenstraat, vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan de woning met huisnummer

16;

Artikel 11.2:

Een zone met beperkte parkeertijd wordt ingericht op de Geelsebaan (N126), vanaf het kruispunt met

de straat Kolmen tot aan het kruispunt Rodeheide/Neerstraat (N725) en, in omgekeerde richting,

vanaf het kruispunt Rodeheide/Neerstraat tot de straat Kolmen, de maatregel zal ter kennis gebracht

worden door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden type VIIb en met onderborden van het

type Xa en Xb;

Artikel 11.3:

Een parkeervak met een beperkte parkeertijd, maximum 30 minuten, wordt ingericht op navolgende

plaatsen, de maatregel zal ter kennis gebracht worden door een verkeersbord E9a aangevuld met

onderborden waarop een parkeerschijf is afgebeeld, met een onderbord van het type Xc met tekst'6
m' en met een onderbord type VIIc met tekst'30 min';
- Heuvelheemstraat 4A - 47, zuidzijde serviceflats;
Artikel 11,4:

Een zone met beperkte parkee*ijd wordt ingericht op de Fabrieksstraat op de gelijkgrondse berm

over een lengte van 200 meter tegenover het bedrijf Chevron Phillips Chemicals International NV, de

maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a met onderborden type VIIb, met

onderborden van het type Xa en Xb, met onderborden type V met tekst'van 6 tot 18 uur' en met

onderborden type VIIc met tekst '3 uur';

AÊikel 12
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de aanvullende politieverordening van 4 maaft 2021 inzake stilstaan en parkeren in Tessenderlo op te

heffen;
Artikel 13
een afschrift van deze politieverordening over te maken aan de lokale politie;

AÉikel 14
deze aanvullende politieverordening ter kennisgeving over te maken aan het Vlaams Huis voor de

Verkeersveiligheid.
Zoals besloten in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen

algemeen directeur
Tom Thijsmans

algemeen directeur
Tom Thijsmans

Voor eensluidend afschrift

burgemeester
Karolien Eens

rgemeester
Karolien Eens
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