
 

 

 

 

 

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; 

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 het KB van 21 08 1967 op de reglementering van wielerwedstrijden; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet het algemeen politiereglement van Hoeilaart;  

Gelet het verzoek van de wielerclub “ De sportvrienden Overijse” tot organisatie 
van de 57ste Druivenkoers op woensdag 23 augustus 2017 met omloop van 3 

grote ronden met als omloop op grondgebied Hoeilaart: komende van Overijse – 
Hoeilaartsesteenweg, rechtdoor Waversesteenweg, rechtdoor H. Caronstraat, 
rechtdoor Gemeenteplein, rechtsaf J.Denayerstraat, rechtsaf V. Mertensstraat, 

rechtdoor Overijsesteenweg naar Frans Verbeekstraat – Overijse; 
Gelet het akkoord van het schepencollege van 17 juli 2017; 

Gelet het advies van politiezone Druivenstreek; 
Gelet er maatregelen moeten getroffen worden voor de veiligheid en het goede 
verloop van de wedstrijd; 

 
BESLUIT: 

 
Art. 1: Op woensdag 23 augustus 2017 tussen 12.00 uur en 16.00 uur is op het  

hoger genoemde parcours het stilstaan en het parkeren verboden.  

 
Art. 2: Tijdens de duur van de wedstrijd is het verkeer in de tegenovergestelde  

rijrichting van de renners verboden. 
 

Art. 3: Gezien het parcours en dat verkeer uitsluitend toegelaten is mee met de  
rijrichting van de deelnemers, wordt de rijrichting omgedraaid in de 
volgende straten: 

- de H. Caronstraat tussen de W. Eggerickxstraat en de  
Waversesteenweg, 

- de V. Mertensstraat tussen de Jezus-Eiksesteenweg en de F. 
Sohiestraat. 

 

Art. 4: De verkeersborden E3 voorzien van de nodige onderborden worden  
minstens 48 uur voor het ingaan van het verbod geplaatst en dit op de 

zorgen en de kosten van het gemeentebestuur.  
 

 

Art. 5: De verkeersborden C1 en F19 worden ter plaatse ter  
beschikking gesteld van de organisator. Deze zal instaan voor de correcte  

plaatsing van de borden voor de start van de wedstrijd conform  
bijgevoegd signalisatieplan.  
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Na afloop staat de organisatie er voor in dat de verkeersborden die 

betrekking hebben op de verkeersregeling tijdens de wedstrijd verwijderd 
of onzichtbaar gemaakt worden voor de weggebruikers.  

 
Art. 6: De afdekking van signalisatie tegenstrijdig met dit besluit, gebeurt door  

de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur. Na afloop van de 
wedstrijd brengt zij ook de verkeerssituatie terug in haar normale 
toestand. 

 
Art. 7: Verkeersregeling door de lokale politie wordt bijkomend voorzien op de  

volgende kruispunten op grondgebied Hoeilaart:  
- Joseph Kumpsstraat – Waversesteenweg; 
- Henri Caronstraat - J B Charlierlaan (verkeerslichten) 

- Gemeenteplein – M. Felicéstraat 
- Jezus-Eiksesteenweg – V. Mertensstraat 

- Overijsesteenweg – Albert Biesmanslaan 
 

Art. 8: De organisatie voorziet seingevers op alle andere kruispunten en  

toegangen tot de openbare parkings. De seingevers zullen min. 30 min 
voor aanvang van de wedstrijd (12.45uur) aanwezig zijn op de hen 

toegewezen plaats en zijn voorzien van de wettelijke uitrusting. 
 
Art. 9: De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze van 

publicatie op de website. Dit besluit zal van kracht worden bij de 
bekendmaking ervan. 

 
Art. 10: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen  

gestraft worden met politiestraffen. 

 
Art. 11: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel .  
- de griffie van de politierechtbank te Asse  
- de Bestendige Deputatie  

- de brandweer zone oost 
- PZ Druivenstreek 

- Huisartsenkring HAHO 
- De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn 

- Het gemeentebestuur van Overijse 
 
De wnd. gemeentesecretaris,     De burgemeester, 

 
 

Bram Wouters       Tim Vandenput 
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