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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 het MB van 07 05 1999 betreffende de verkeersbelemmeringen en werken op 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 op het Gemeentedecreet; 

Gelet dat TC De Jonge Wingerd een tennistornooi organiseert van 23 juli tot en met 2 

augustus 2015; 

 

BESLUIT: 

 

ART. 1: Van 23 juli, vanaf 8.00 uur, tot en met 2 augustus 2015, 22.00 uur, wordt 

de parking aan de sporthal met de helft afgesloten en verkeersvrij 

gemaakt. Enkel laden en lossen wordt toegestaan. 

 

ART. 2: De signalisatie wordt door de zorgen en op kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst. De verkeersborden E1 worden minstens 

48.00 uur voor ingang van het verbod geplaatst. 

 

ART. 3: Dit besluit zal op de gewone plaatsen aangeplakt worden en ter kennis 

gebracht worden van weggebruikers overeenkomstig de bepalingen van 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

 

ART. 4: De overtreders zullen bestraft worden met politiestraffen. 

 

ART. 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- Bestendige Deputatie 

- Griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

- Griffie van de Politierechtbank te Vilvoorde 

- Brandweer Overijse 

- PZ Druivenstreek 

 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 

 

 

Geert Raymaekers Tim Vandenput 
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