
 

 

 

 

 

 

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 ; 
Gelet het  MB  van 07 05 1999  betreffende  de  verkeersbelemmeringen en 
werken op 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 de verkeersveiligheid moet gewaarborgd worden aan de begraafplaats op 1 

november; 
 

BESLUIT: 
 
Art.1: Van zaterdag 29 oktober 2016 tot en met dinsdag 2 november 2016  

tussen 7 uur en 18 uur wordt de Jezus-Eiksesteenweg tussen de 
Wijndaalstraat en Solheide een éénrichtingsstraat met toegelaten rijrichting 

naar Jezus –Eik. 
 
 

Art.2: In de boven vermelde periode geldt er een parkeerverbod op de Jezus-
Eiksesteenweg tussen de Wijndaalstraat en Solheide langs de zijde van de 

begraafplaats. Aan de overzijde wordt het parkeren toegelaten. Om 
veiligheidsredenen wordt de snelheid beperkt tot 30 km/uur. 

 

 
Art.3: Voor het verkeer op de Jezus-Eiksesteenweg, komende van Jezus-Eik, 

wordt er een omleiding voorzien via de Watertorenstraat, Steenbergstraat 
en Wijndaalstraat. 

 

 
Art.4: Er wordt een uitzondering gemaakt voor het openbaar vervoer dat de 

Jezus-Eiksesteenweg in 2 richtingen blijft gebruiken. 
 
 

Art.5: De signalisatie wordt door de zorgen en op de kosten van het 
gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan.  

 
 

Art.6: De bedongen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de  

weggebruikers door verkeersborden en bijkomende signalisatie, conform 
het signalisatieplan in bijlage. 

 
 

Art.7: De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft  

worden met politiestraffen. 
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Art.8: Afschriften worden overgemaakt aan:  
- de Bestendige Deputatie  

- de griffie van de politierechtbank te Asse  
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  

- de brandweerzone Oost Overijse  
- PZ Druivenstreek 
- huisartsenkring HAHO 

 
De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 
 
Geert Raymaekers  Tim Vandenput 
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