
 

 

 

 

 

 

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 werken noodzakelijk voor de herinrichting van het Gemeenteplein; 

 

BESLUIT: 
 
Art 1 : Vanaf maandag 17 oktober 2016 tot en met maandag 6 februari 2017 zijn  

er werken voorzien in de parking van kerkplein voor de aanleg van een 

bufferbekken in het kader van de herinrichting van het Gemeenteplein. Deze 

werken worden uitgevoerd door de firma Vanhoeyveld B&M BVBA, 

Leuvensesteenweg 38a, 3191 Hever. 

 

Art 2: Voor deze werken wordt er een parkeerverbod ingesteld op een deel van  

het kerkplein in het Gemeenteplein volgens bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Art 3: Voor de beschikbare parking met inrit en uitrit aan de overzijde van  

Gemeenteplein nummer 23 dient de uitrijrichting omgedraaid te worden met 

toegelaten verkeer richting de J. Jolystraat. 

 

Art 4: De vereiste verkeersborden en signalisatie, conform bijgevoegd signalisatieplan, 

worden aangebracht door de zorgen en op de kosten van de aanvrager Admibo 

bvba in opdracht van Vanhoeyveld B&M bvba. 

 

Art 5: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden 

met politiestraffen. 

 

Art 6: 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 

- de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 

- Intercommunale Interrand 

 

 

De gemeentesecretaris,     De burgemeester, 

 

 

G.Raymaekers      T.Vandenput 
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