




POLITIEREGLEMENT 
Nacht van de jacht  
 
Art. 1 
Naar aanleiding van Nacht van de jacht zijn volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van 
kracht op zaterdag 11 februari 2023 18u00 tem zondag 12 februari 2023 tot 06u00 
 
Art. 2 
Snelheidsbeperking 
Op volgende locaties wordt een beperking van de maximale snelheid opgelegd  
 
* Borden C43 ( 30 km/u ) voorzien van een onderbord “OPGELET MANIFESTATIE” en 
  de nodige verlichting ( dagslapers) worden geplaatst : 
 
  - Bredabaan : voor de oprit parking ’t Kattegat rr. Loenhout 
  - Bredabaan : voor het Achterstraatje rr.Brasschaat 
 
* Bord C43 (30 km/u) met onderbord 200 meter wordt geplaatst: 
 
  - Bredabaan : thv huisnummer 311 rr. Loenhout 
  - Bredabaan : 200 meter voor het Achterstraatje rr.Brasschaat 
 
* Bord C43 ( 50 km/u) wordt geplaatst : 
 
  - Bredabaan : na kruispunt Lage Weidenstraat rr.Brasschaat 
  - Bredabaan : na kruispunt Achterstraatje rr.Loenhout 
 
* Bord C43 (50 km/u) met onderbord 200 meter wordt geplaatst: 
 
  - Bredabaan : thv huisnummer 240 rr.Brasschaat  
 
* Bord C45 einde (30 km/u ) wordt geplaatst: 
 
 - Bredabaan : thv huisnummer 306 rr. Brasschaat 
 
  
Art. 3 
De inrichter staat in voor : 
-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke signalisatie 
-de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de eraan  
 verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen 
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings 
 
 
Art. 4 
Hulpdiensten 
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum 
4 meter. 
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