
 

 

 

 

 

 

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; 
Overwegende dat er zich een zware verzakking bevindt in het fietspad en het wegdek in de JB 

Charlierlaan tussen de Joseph Jolystraat en de Rode Kruisstraat; 

Overwegende deze verzakking dringend verholpen moet worden om erger te voorkomen; 
Gelet het politiereglement van Hoeilaart; 
Gelet er verkeersmaatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van de werken en het 
verkeer. 
 
BESLUIT: 

 
Art. 1: In de periode van woensdag 12 juni 2019 tot en met vrijdag 14 juni 2019 wordt er gewerkt 

in de JB Charlierlaan, tussen de Joseph Jolystraat en de Rode Kruisstraat, in het fietspad en 
voetpad. De werken vinden plaats van 9 uur tot 15.30 uur. 

 
Art. 2: Aan de werkzone geldt een voorrangsregel met voorrang voor verkeer richting  

Groenendaal. 

 
Art. 3: De werkzone wordt volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er wordt een omleiding 

voorzien : 
- voor fietsers via het fietspad in de Rode Kruisstraat door het Jan van Ruusbroecpark; 

- voor voetgangers via het wandelpad in het park. 
 
Art. 4: Er geldt een parkeerverbod op de parkeervakken aan de overzijde van de werkzone. 

 
Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden geplaatst door de zorgen en op de 

kosten van het gemeentebestuur van Hoeilaart. De nodige signalisatie en borden verboden 
parkeren worden geplaatst door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur van 
Hoeilaart. 
De borden betreffende het stilstaan en parkeren worden minstens 48 uur voor ingang van 

het verbod geplaatst. 
 
Art.6: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden met 

politiestraffen. 
 
Art. 7: 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 van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse); 
- Politiezone Druivenstreek 
- Huisartsenkring HAHO 
- de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn 

 

 
Diensthoofd technische dienst      De burgemeester 
Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   
 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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