
 

 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de 

openbare weg; 

Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de 

plaatsing van de verkeerstekens;  

Gelet op de Gemeentewet; 

Gelet het gemeentedecreet; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de verkeersbelemmeringen 

en werken op de openbare weg; 

Gelet de ontstane wegverzakking aan Edmond Vandervaerenstraat 25 en de 

dringendheid om deze te herstellen; 

 

 

BESLUIT: 
 
Art. 1: In de periode van maandag 15 januari tot en met 19 januari 2018 wordt er 

gewerkt in de Edmond Vandervaerenstraat ter hoogte van nummer 25.  

 

Art. 2: De werkzone wordt volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

 

Art. 3: Door de werken wordt de E. Vandervaerenstraat afgesloten voor doorgaand 

verkeer in beide richtingen. Plaatselijk verkeer blijft toegelaten via de toegangen 

langs de Brusselsesteenweg en de Wijndaalstraat. 

 

Art. 4: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst door de zorgen en op 

de kosten van het gemeentebestuur van Hoeilaart. 

 

Art. 5: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden  

met politiestraffen. 

 

Art. 6: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

- de griffie van de politierechtbank Halle-Vilvoorde  

- de Bestendige Deputatie  

- PZ Druivenstreek 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 

- Huisartsenkring HAHO 

- Intercommunale Interrand 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester, 

In opdracht-art.184 gemeentedecreet   

 

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 

 
 

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 0330-1698-8984-9271 op www.verifieer.be.


		Christiaan Eva Lahaye
	2018-01-15T15:51:08+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tim Viktor Vandenput
	2018-01-16T16:45:32+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




