
 

 

 

 

 

 

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; 

Overwegend een verkeersremmende ingreep op het sluipverkeer in de Willem 
Matstraat; 

Gelet de werken voor de herinrichting van basisschool Het Groene Dal en de 
inname van de huidige knuffelstrook in de Willem Matstraat; 
Gelet de noodzaak tot inrichting van een nieuwe knuffelzone dichtbij de tijdelijke 

hoofdingang van basisschool ‘Het Groene Dal’ in de Willem Matstraat; 
 

 
BESLUIT: 
 

Art 1: De onderstaande maatregelen blijven van kracht tot 30 juni 2018 en dit 
tijdens schooldagen: 

-tussen 08.00u - 9.15u 
-tussen 15.30u - 16.00u  
-op woensdag tussen 08.00u - 9.15u en tussen 11u45 - 12u30 

 
 

Art. 2: In bovenstaande periode en tussen de vermelde tijdstippen wordt de  
Willem Matstraat een éénrichtingsstraat met verkeer toegelaten in de 
richting van de A. Mousinstraat. 

 
 

Art. 3: Aan de overzijde van Willem Matstraat huisnummer 19 blijven de 3 
parkeervakken ingericht als knuffelzone. 
Het verboden parkeren in bovenstaande zone wordt aangegeven door de 

borden E1 waarbij stilstaan blijft toegelaten. 

 

Art. 4: In de Willem Matstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan het 
kruispunt met de Weemstraat blijft enkel de bestaande parkeerplaats voor 

mensen met een handicap behouden. 
 
 

Art. 5: De vereiste verkeersborden en signalisatie worden aangebracht door de 
zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur. 
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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 Halle-Vilvoorde  

- de Bestendige Deputatie  
- Politiezone 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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