
 

 

 

 

 

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 Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de verkeersbelemmeringen 

en werken op de openbare weg; 

Overwegende het herstel van een waterkolk in de Guldensporenlaan ter hoogte van 

nummer 9; 

Overwegende deze werken en het verkeer in alle veiligheid te laten verlopen; 

 

BESLUIT: 

 

Art 1: Onderstaande maatregelen zijn van kracht van maandag 13 januari 2020 van 7.30 

uur tot en met vrijdag 17 januari 2020. 

 

Art 2: De Guldensporenlaan wordt onderbroken tussen huisnummers 9 en 7 . Plaatselijk 

verkeer blijft mogelijk tussen de afgesloten werfzone en de kruispunten met de 

Nilleveldstraat/Generaal Lemanstraat. 

 

Art 3: Het verkeer dient om te rijden via de Nilleveldstraat en de Generaal Lemanstraat. 

 

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

van het gemeentebestuur. Na afloop van de werken brengt hij de verkeerssituatie 

in haar normale toestand terug. 

 

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  

- Politiezone Druivenstreek 

- Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse) 

- Huisartsenkring HAHO 

- de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant 

- Intercommunale Interrand 

 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 

Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   

 

  

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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Signalisatie 
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