
 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 
 

Hoeilaart, 22 augustus 2018 

 
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 het lek in de waterleiding thv huisnummer 11 

Gelet dat er hierdoor de rijweg dermate versmald wordt dat er geen doorgang meer kan 

gegeven worden aan het verkeer en er slechts plaatselijk verkeer kan toegelaten worden. 

Gelet het definitieve herstel nog dient uitgevoerd te worden en vermoedelijk zal 

plaatsvinden op ma 27 augustus 

Gelet er maatregelen nodig zijn tot de regeling van het verkeer en veilig verloop van de 

werken; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: Van donderdag 23 augustus tot dinsdag 28 augustus wordt de Koldamstraat 

tussen het kruispunt met de Biesmanslaan en het kruispunt met de R. 

Lauwersstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.   

 

Art. 2: Gedurende de hele periode van de werken is dit gedeelte van de  Koldamstraat 

uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk verkeer en werfverkeer. 

 

Art. 3 : een omleiding wordt voorzien via de R. lauwersstraat en de Kapelstraat. 

 

Art 4 : in de Kapelstraat wordt 2 richtingen toegelaten gedurende de volledige duur van e 

 werkzaamheden 

 

Art.11: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden 

met politiestraffen. 

 

Art. 12: 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 

- Intercommunale Interrand 

 

Diensthoofd technische dienst     De burgemeester 

In opdracht-art.184 gemeentedecreet   

 

Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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