
 

 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 
Overwegende de noodzaak tot aanpassing van het hoogspanningsnet in het 

kader van de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf; 
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 decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de 
verkeersbelemmeringen en werken op de openbare weg; 
Gelet de Groenendaalsesteenweg een gemeenteweg betreft; 

Gelet er maatregelen nodig zijn tot de regeling van het verkeer voor een goed en 
veilig verloop van het verkeer en de werken; 

 
BESLUIT: 
 

 
Art. 1: Van 15 oktober 2019 tot en met 18 oktober 2019 vinden  

er in de Groenendaalsesteenweg ter hoogte van huisnummers 32-34 (het 
rust –en verzorgingstehuis) nutswerken plaats voor de aanpassing aan het 
hoogspanningsnet. 

Deze werken worden uitgevoerd door de firma EBN Tech bvba, 
Zonnestraat 8, 9160 Lokeren in opdracht van Fluvius en het 

gemeentebestuur van Hoeilaart. 
 
Art. 2: Ter hoogte van de werfput aan huisnummer 32-34 geldt er een 

voorrangsregel met voorrang voor verkeer richting centrum Hoeilaart.  
Aan deze werfput wordt een corridor voorzien voor voetgangers omheen 

de werfput. 
 
Art. 3: Het is verboden stilstaan en parkeren op de 2 parkeervakken aan 

huisnummer 29. 
 

Art. 4: Aan huisnummer 29 dienen voetgangers aan de werkzone over te steken  
naar de andere zijde van de Groenendaalsesteenweg. 

 
Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden, conform  

bijgevoegd signalisatieplan, aangebracht door de zorgen van de aannemer. 

De nodige borden verboden stilstaan en parkeren worden minstens 48 uur 
voor ingang van het verbod geplaatst. 

 
Art. 6: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  

worden met politiestraffen. 
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Art. 7: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- De griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  
- De griffie van de politierechtbank te Vilvoorde  

- De Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant te Leuven 
- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost   

Overijse) 
- De Bestendige Deputatie  
- Politiezone Druivenstreek 

- Intercommunale Interrand 
 

 
Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
In opdracht-art. 283 decreet lokaal bestuur   

 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5976-7067-2783-8503.

https://www.verifieer.be/code/5976706727838503

		Christiaan Eva Lahaye
	2019-10-10T17:41:59+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tim Viktor Vandenput
	2019-10-14T19:09:11+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




