
 

 

 

 

 

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 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 nieuwe Gemeentewet; 
Gelet het Gemeentedecreet; 

Gelet op het buurtfeest ‘Lindeke’ dat plaats heeft op zondag 6 september 2020 in de 
Overijsesteenweg in het deel tussen de Koldamstraat en de Albert Biesmanslaan; 

Overwegende dat de verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden; 
Overwegende dat de activiteit in alle veiligheid dient te kunnen gebeuren; 
Gelet het een gemeenteweg betreft;  

 
BESLUIT: 

 
Art 1: Op zondag 6 september 2020 van7 uur tot 22 uur wordt de Overijsesteenweg, 

tussen huisnummer 37 en het kruispunt met de Albert Biesmanslaan, 

afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd hulpdiensten en voertuigen eigen aan 
de organisatie. 

 
Art. 2: Het stilstaan en het parkeren wordt er verboden uitgezonderd voor   

voertuigen eigen aan de organisatie en de hulpdiensten uitgezonderd op de 

parkeervakken buiten de rijbaan.  
 

Art. 4: De verkeersborden E3 betreffende het stilstaan en parkeren worden  
minstens 48u voor het ingaan van het verbod geplaatst door de zorgen en op 
de kosten van het gemeentebestuur. 

 
Art. 5: De nodige signalisatie wordt door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur aangeleverd.  
De aanvrager staat zelf in voor het plaatsen van de signalisatieborden, 
dranghekken conform onderstaand signalisatieplan. 

Na afloop wordt de signalisatie nodig voor de verkeersregeling tijdens het 
evenement verwijderd en wordt de signalisatie terug in haar normale toestand 

gebracht door de aanvrager. 
 Tevens brengt de aanvrager de bewoners op de hoogte van het evenement en 

de nodige maatregelen. 

 
Art 6: De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door  

de wet bepaald. Dit besluit zal van kracht worden bij de bekendmaking  
ervan. 

 

Art 7: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft 
worden met politiestraffen. 
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Art 8: Afschriften worden overgemaakt aan:  
- de Bestendige Deputatie  

- de griffie van de politierechtbank te Asse  
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 
- Politiezone Druivenstreek 
- huisartsenkring HAHO 

 
Art.9:  Het maximum aantal toegelaten deelnemers is 50 personen.  

De organisatie dient rekening te houden met de coronamaatregelen 
die op dat moment van kracht zijn. 

 

Verder kan je via volgende website nagaan of uw event volledig 
coronaproof is: https://www.covideventriskmodel.be/ 

 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 
Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
 

 

Signalisatie 
 

 
 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9574-8164-0988-9109.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9574816409889109

		Renelde Pierrette Rombouts
	2020-07-29T12:03:14+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tim Viktor Vandenput
	2020-07-30T13:29:10+0200
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




