
 

 

 

 

 

 

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 aanvraag van Charles Lefever om een bouwkraan en de nodige 
werfafsluiting te plaatsen om dakwerken te laten uitvoeren aan de 

woningen gelegen in de Brusselsesteenweg met huisnummers 1 en 5; 
 

BESLUIT: 
 

Art. 1: Van 15 mei 2017 tot en met 16 juni 2017 zullen er dakwerken  

worden uitgevoerd aan de woningen met huisnummers 1 en 5 in de 

Brusselsesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd door EURO 
toiture, Chaussee de Mons 123, 1651 Lot. 

 
Art. 2: Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt er een laad –en  

loszone afgebakend op de rijbaan tussen huisnummer 1 en nummer 
11. Tevens wordt in bovenstaande zone een bouwkraan geplaatst 

die in het wegdek komt te staan. 
 

Art. 3: Om een uitwijkmogelijkheid voor het verkeer richting centrum te  
creëren geldt er gedurende de werken een parkeerverbod in het 

parkeervak tussen huisnummers 11 en 15.  
Aan de werkzone geldt er een voorrangsregeling met voorrang voor 

verkeer richting  
 

Art. 4: In de Brusselsesteenweg wordt aangegeven dat de weg  

versmalt. Tevens wordt de werkzone afgebakend met de vereiste 
signalisatie volgens de wettelijke bepalingen: 

 
- Aan de uiteinden van de werfzone dienen de borden D1 

bevestigd te worden, waarvan de pijl onder een hoek van 45° 
naar beneden gericht is en dit naar de zijde waar verkeer 

mogelijk is. 
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- Over de hele breedte van de werkzone worden oranje-gele 

knipperlichten geplaatst welke in werking treden bij het 

invallen van de duisternis en bij verminderde zichtbaarheid. 
Het aantal mag niet kleiner zijn dan drie. 

- Indien het volgens de plaatsgesteldheid niet mogelijk is een 
doorgang van minstens een meter te voorzien voor voetgangers, 

dient u de voetgangers te geleiden naar de overkant van de straat 
met de borden “Voetgangers oversteken’” ter hoogte van de 

werkzone. 
 

Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden aangebracht 
door de zorgen en op de kosten van de aanvrager Euro Toiture 

conform bijgevoegd signalisatieplan. 
 

Art. 6: Eventuele schade aan het openbaar domein direct of indirect 
veroorzaakt door bovenstaande werken worden hersteld door de 

zorgen en op de kosten van de aanvrager. 

 
Art. 7: De aanpalende boordeigenaars welke hinder ondervinden door 

bovenstaande maatregelen worden voorafgaandelijk verwittigd door 
de aanvrager. 

 
Art. 8: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen  

bestraft worden met politiestraffen. 
 

Art. 9: 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 

 
De wnd. gemeentesecretaris,    De burgemeester, 

 
Bram Wouters       Tim Vandenput 
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