
  

 

 

 

 

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 de aanvraag van “De IJsetrippers” tot het organiseren van een 

herfstwandeltocht op zondag 26 november 2017; 

Overwegende er afgelopen jaren nood was aan extra parkeermogelijkheden door het 

deelnemersaantal; 

Overwegende er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn tot een goed en veilig verloop 

van het evenement; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: Op zondag 26 november 2017, tussen 08.00 uur en 18.00 uur wordt er,  

eenrichtingsverkeer in de Rode Kruisstraat en Baron de Man d’Attenrodestraat 

ingesteld. Rijrichting is van de J.B. Charlierlaan richting Vlaanderveldlaan. Een 

parkeermogelijkheid wordt voorzien waarop de bezoekers van de wandeltocht zich 

in visgraat mogen parkeren. 

 

Art. 2: Op zondag 26 november 2017, tussen 08.00 uur en 18.00 uur wordt er een 

parkeerverbod ingesteld op een gedeelte van de parking Groenendaal om een 5-tal 

bussen parkeermogelijkheid te geven. 

 

Art. 3: Op de Waversesteenweg rechtover huisnummer 28 worden er, om een  

afstapplaats te voorzien voor deelnemers aan de wandeltocht, 3  

parkeerplaatsen verboden parkeren uitgezonderd voor de bussen en dit op zondag 

26 november van 7 uur tot 18 uur. 

 

Art. 4: De vereiste verkeersborden worden aangebracht door de zorgen en op de  

kosten van het gemeentebestuur conform het signalisatieplan in bijlage. De 

verkeersborden E3 worden min 48 uur voor ingang van het verbod geplaatst. De 

organisatie plaatst de overige signalisatie correct op de vermelde uren en brengt na 

afloop de verkeerssituatie ook weer in haar normale toestand. 

 

Art. 5: 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 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester, 

In opdracht-art.184 gemeentedecreet   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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